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Navrátená krása
Tak sme sa dočkali. Za našimi humnami z lindavského lesoparku vyčnieva do oblakov vynovená veža vzácneho klenotu z 19. storočia – kaštieľa s obnovenou, neopakovateľnou fasádou.

Určite každý z nás pri návšteve parku pozorne sledoval priebeh prác na historickej budove s otázkou, či
sa podarí opravy dokončiť v stanovenom termíne. Veď
čo do rozsahu prác to bola najrozsiahlejšie rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky od jej vzniku. Zásadné prestavby boli urobené v osemnástich izbách,
v štyroch reprezentačných miestnostiach, v kuchyni so zázemím a v jedálni. Úplne nová je elektroinštalácia, kotolňa, rozvody tepla, vody, sanita, vnútorná i vonkajšia splašková kanalizácia. Nefungujúci starý drenážny systém nahradil nový, odizolovali sa základy a sfunkčnila celá dažďová kanalizácia. Zreštaurované sú aj keramické kachle vo vnútorných priestoroch,
všetky kryštálové lustre, okná a historické dvere. Pálfiovský erb nad vstupom doprofiloval umelecký sochár,

pretože vplyvom vonkajších podmienok niektoré jeho
časti rokmi vypadli. Úplne nová je nástupná časť vstupného schodišťa. Uvažuje sa, že veža bude dokompletizovaná zrekonštruovaným hodinovým strojom do konca roku 2016.
V súčasnosti je kaštieľ v pôsobnosti Ministerstva
kultúry SR, prevádzku expozície, jej ideovú i odbornú
prípravu od februára zabezpečuje Slovenské národne múzeum – Múzeum Červený Kameň. Interiér je zariadený z pôvodných predmetov z časti pochádzajúcich od pôvodných majiteľov z Budmeríc, z Červeného
Kameňa a Ministerstva kultúry SR. Expozičná časť je
skompletizovaná z bývalej pálfiovskej čitárne, knižnice
a z jedálne ako funkčný harmonický celok dobového
bývania zariadený nábytkom, ktorý je z 80% pôvodný
(pokračovanie na strane 2)

(pokračovanie zo strany 1)

pálfiovský. Postupne sa bude dopĺňať ďalšími originálnymi
zbierkovými predmetmi. V jednom zo štyroch reprezentatívnych salónov je inštalovaná tzv. Čierna spálňa. Je to takmer
kompletný set spálne pozostávajúci zo skríň, nočných stolíkov, postelí, sedacích zostáv a komodít v čiernom dyhovaní
so zlatými doplnkami. Steny v salónoch vypĺňajú veľkorozmerné plátna, alegórie, maľby z 1. polovice minulého storočia, zátišia zobrazené v rôznych kombináciách s predmetmi a vyskladané diela starých majstrov, napríklad Rubensa
vo veľmi kvalitných kópiách z konca 19. storočia. Vnútorná

vstupná hala má veľký balkón, pavlač je zhora presvetlená
obrovským svetlíkom.
Pripravuje sa zmluva medzi Literárnym fondom a Ministerstvom kultúry SR pre tvorivé pobyty členov v pôsobnosti Literárneho fondu – spisovateľov, prekladateľov, novinárov, hercov,
režisérov, prípadne vedeckých pracovníkov. Vzhľadom na účelovú zmenu využitia priestorov bola zo vstupného salónu odstránená pôvodná pálfiovská knižnica, zatiaľ nie je ničím nahradená. Nachádzali sa v nej aj autorské diela, ktoré vznikli práve
tu. Desaťročia fungovania Domova slovenských spisovateľov tu
tiež nič nepripomína, preto realizovať úvahy Ministerstva kultúry
SR spolu s Literárnym fondom vyčleniť časť priestorov pre múzeum slovenskej literatúry by bol významný kultúrny čin. Mohli
by ho navštevovať žiaci škôl pri exkurziách do Múzea Ľudovíta
Štúra v blízkej Modre s následnou návštevou Budmeríc. Takto
by získali komplexnú informáciu o starších i nedávnych osobnostiach slovenskej literárnej histórie. 
(mb)
Zdroje: TASR, Regina, Literárny fond, SNM – Hrad Červený Kameň

Výstavné miestnosti v kaštieli sú pre návštevníkov sprístupnené vždy cez víkend od
10.00 do 15.00 hod. Komentovaná prehliadka
so sprievodcom sa začína každú celú hodinu.
Kontakt: tel.: +421 33 245 90 07, VoIP: 359 007,
lubos.harsany@snm.sk

Veľké sťahovanie

Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Budmericiach 9. marca 2016.
Zaujímavým bodom rokovania bola informácia starostu obce o pripravovanom sťahovaní obecného úradu do priestorov kultúrneho domu. Dôvodom zmeny sídla úradu je rozširovanie služieb verejnej správy a jej priblíženie k občanovi,
plné sfunkčnenie komunikačných a dátových sietí, nárast počtu občianskych a svadobných obradov a v neposlednom rade aj bezbariérový prístup do budovy s potrebným počtom hygienických zariadení.
V súčasnej budove obecného úradu získajú priestory
pre svoje aktivity členovia Jednoty dôchodcov Slovenska,
obecná knižnica, centrum voľného času a spoločnosť Ing.
Štefana Čambala.
Významným činom v oblasti nakladania s odpadmi je
schválenie investičného zámeru obce na verejnoprospešnú stavbu „Zberný dvor – stavebný odpad“ v lokalite Biely
Vŕšok. Bude tam možné dočasne skladovať a spracovávať
aj biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a verejnej zelene.
Poslanci schválili pre štyroch vlastníkov obecných pozemkov vo výmere 15 až 40 m2 zámer ich odpredaja. Podmienkou predaja je zriadenie vecného bremena v prospech
oprávneného (Obec Budmerice) na dobu neurčitú, spočívajúce v práve vybudovania a prevádzkovania inžinierskych sietí.
Starosta obce informoval poslancov a prítomných obča-
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nov o nutných opravách a údržbe kultúrneho domu, rekonštrukcii hasičskej zbrojnice, podanej žiadosti o poskytnutie
dotácie na vybudovanie telocvične a Budmerického gazdovského dvora.
Ďalej podal informácie o súťaži vo varení fazuľovice “Budmerická fazulovica 2016“, v rámci ktorej sa v areáli kaštieľa
uskutoční aj súťažné podujatie Malokarpatský slávik 2016.
Dôležitým bodom bola aj informácia o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Budmerice. Ani jeden z dvoch prihlásených uchádzačov nezískal od komisie
potrebný počet hlasov, preto bude vyhlásené nové výberové konanie.
V závere zasadania si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého pracovníka obecného úradu Ladislava
Oškeru.
(mb)
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Vážení spoluobčania,
iba nedávno sme si mohli v kruhu najbližších
plnými dúškami vychutnať atmosféru veľkonočných sviatkov. V súčasnosti si však stále viac uvedomujem, ako nezadržateľne plynie čas, aké dôležité je aspoň na chvíľu spomaliť, porozhliadať sa
okolo seba a vidieť, či už v minulosti, prítomnosti alebo v budúcom čase, dianie v našej obci, jej
prežívanie a smerovanie. Keďže obec tvoríme my,
občania, malo by nám záležať na jej tvári, fungovaní, medziľudských vzťahoch... Práve vzťahová
tolerancia je uholným kameňom občianskej komunity. Bez nej zdravé fungovanie stagnuje a do
popredia prichádza nenávisť, ohováranie, zloba,
osočovanie, závisť... V poslednom období sme
mohli v našej obci vnímať aj nárast kriminality,
ktorá tu, v takom rozsahu ako dnes, ešte nebola.
Preto je dôležité zabezpečiť si svoj majetok, aby
sme nedávali príležitosť kriminálnym živlom, a tiež
bezpečnosť našich rodín.
Tak ako napreduje doba a technika, obec
chce vychádzať v ústrety občanom a poskytnúť
im plnohodnotné služby, pre ktoré nemusia cestovať, ale mnohé úradné záležitosti vybavia na našom Obecnom úrade v Budmericiach. Týka sa to
i služby IOMO – Integrované obslužné miesto občana, ktorá ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste. Pretože novôt stále pribúda, je dôležité vyriešiť aktuálny
stav budovy obecného úradu. Táto budova už nevyhovuje optimálnym potrebám občanov prichádzajúcim na obecný úrad, a to z hľadiska bezbariérového prístupu pre starších ľudí alebo pre mamičky s deťmi a s kočíkmi, či z hľadiska kapacity,
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s čím súvisí aj udržanie požadovanej kvality pracovného prostredia. Preto chceme aj s podporou obecného zastupiteľstva presťahovať obecný úrad do budovy kultúrneho domu. Vytvoríme
tak podmienky, ktoré by mal obecný úrad spĺňať
– zdravé pracovné prostredie a bezbariérový prístup. Pre dosiahnutie tohto cieľa však bude potrebná rekonštrukcia budovy terajšieho kultúrneho domu, ktorá už sčasti prebehla formou výmeny
okien a celkovou rekonštrukciou toaliet (nová sanitná keramika, dlažba a obklad, svietidlá...). Pokračovať budeme výmenou elektrických rozvodov, zateplením budovy a výmenou strešnej izolácie. Je to odvážny, časovo i finančne náročný
plán, ale s Vašou ústretovosťou a toleranciou sa
nám určite podarí zrealizovať ho.
Po veľmi miernej zime, na ktorú si už budeme musieť asi zvyknúť a za zimnými radovánkami
cestovať do chladnejších lokalít, nastúpila na svoj
trón jar v plnej paráde. Príroda plná života nám
spríjemňuje všedné dni, počas ktorých prežívame každý svoje väčšie či menšie starosti v tomto uponáhľanom svete. Skúsme sa zamyslieť, čo
je pre nás podstatné, čomu alebo komu by sme
mali venovať svoj čas a energiu a možno budeme
prekvapení, ako málo stačí, aby sme boli spokojní my a tiež ľudia okolo nás.
Milí spoluobčania, v tomto jarnom období Vám
prajem veľa krásnych chvíľ a teším sa na stretnutie s Vami vo všedné dni ako aj na podujatiach našej obce.
S úctou a s pozdravom
Bc. Jozef Savkuliak
starosta obce
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My sa pýtame, starosta odpovedá
Aký je súčasný stav kanalizačnej
siete v Budmericiach?
Do dnešného dňa je odkanalizovaná len malá časť obce (asi 5%), ide
o budovu základnej a materskej školy,
zdravotného strediska, centra sociálnych služieb, pravostrannej zástavby
Námestia Rudolfa Fabryho a 12 rodinných domov na ulici Červenej armády.
Zberným miestom je centrálna čistička
odpadových vôd (ďalej len ČOV) nachádzajúca sa pri vodnom toku Gidry.
Kapacitne je nastavená pre 1 200 obyvateľov. V obci prevádzkujeme ešte tri
malé ČOV v lokalite Včelín s napojením
rodinných domov a bytového domu,
areálu Lindava a bytových domov na
Špicovom.
Aká bola postupnosť v budovaní
kanalizácie?
V roku 1992 sa začala stavať ČOV
a do roku 1997 sa dobudovala prvá
vetva kanalizácie v dĺžke cca 1,2 km.
V tomto období bola spolu s ČOV uvedená do skúšobnej prevádzky a skolaudovaná v roku 2012. Pretože zastaraná technológia ČOV nedokázala plniť limity vypúšťaných odpadových
vôd, v roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia technologického vybavenia.
Obec mala spracované dva projekty kanalizácie, prečo sa nevyužili?
Projekt z roku 1992 už vtedy nespĺňal sprísnené kritéria a bol len projektom na stavebné povolenie. Druhý projekt z roku 2000 bol spracovaný už pre
vydanie stavebného povolenia na vákuovú kanalizáciu. Stavba kanalizácie
však bola podmienená jej realizáciou
do dvoch rokov, tá sa však neuskutočnila. Z finančného hľadiska je vákuová
kanalizácia príliš drahá a pre nás nevýhodná.
Máme pripravený realizačný projekt? Ak nie, koľko by nás stál?
Žiaľ, ešte nemáme. Sme v štádiu
jeho prípravy. Nakoľko nie sú vysporiadané pozemky, geologický prieskum,
polohopis a výškopis celej obce, je
nutné vykonať zameranie každého obrubníka, chodníka, napojenie každého
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rodinného domu. Odhadovaná cena
projektu pre Budmerice je 80 000
– 90 000 eur.
Kto sa venuje riešeniu majetkových vzťahov k predmetným pozemkom?
Na vysporiadaní pozemkov obecný
úrad sústavne pracuje, hlavne na uliciach Jána Rášu, Holčekovej a Revolučnej. Niekedy je to viac ako mravčia
práca - napríklad jeden menší pozemok na Revolučnej ulici má 126 vlastníkov, všetci musia byť oslovení a tiež
súhlasiť. Obec nemá ani cesty zapísané v katastri. Je to dlhodobý proces.
Za štyri roky 2011 – 2016 obec vykúpila 7 000 m² ciest a potrebuje vysporiadať ešte 11 500 m², aby mohla začať s
prípravou realizačného projektu.
Hoci sme obec s počtom obyvateľov nad 2 000, nemáme kanalizáciu.
Nie sme v rozpore s nariadeniami EÚ?
V roku 1998 Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) pripravoval projekt aglomerácií pre obce nad
2 000 obyvateľov. Financovanie súviselo so záväzkom SR a zmluvy o pristúpení SR k EÚ, kde sa štát zaviazal
do konca roka 2015 odkanalizovať aglomerácie nad 2 000 obyvateľov. Pretože obec Budmerice v tom čase, podľa
štatistického úradu, toto kritérium nespĺňala, nebola do projektu zaradená,
preto nemôžeme byť sankcionovaní.
Prečo nemôžeme byť zaradení
do aglomerácií obcí teraz?
Naša obec sa nedostala do aglomerácií, hoci už máme viac ako 2 000
obyvateľov. Podľa nového nariadenia sa podporuje aglomerácia takých
obcí, ktoré sú v blízkom susedstve. Ide
o obce, ktoré majú od posledných domov vzdialenosť menšiu ako 500 m.
Naša obec nemá s kým utvoriť aglomeráciu, nemôžeme teda požiadať
Ministerstvo životného prostredia SR
o zápis do aglomerácie.
Pomôže nám programové obdobie na čerpanie eurofondov na roky
2016 – 2020?
V súčasnosti existuje Integrovaný
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regionálny operačný program (IROP),
ktorý predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie
2014 – 2020. Prostredníctvom tohto
programu je možné čerpať finančné
prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. IROP v programovom období 2014 – 2020 je realizovaný prostredníctvom Regionálnych integrovaných
územných stratégií (RIÚS) na úrovni
samosprávnych krajov, ďalej na regionálnej úrovni s dopadom na miestnu
úroveň. Na základe RIÚS sa bude realizovať IROP v zmysle individuálnych
alebo integrovaných projektov.
Aké máme možnosti čerpať cez
IROP fondy?
Cez IROP môžeme čerpať jeden milión eur. Musíme mať však vypracovaný
projekt a vysporiadané pozemky. Cez
tieto fondy by sme uhradili hlavnú trasu kanalizačného vedenia obce a rozšírili našu čističku pre 2 400 obyvateľov.
Takže definitívne: našou hlavnou snahou je urobiť aspoň jednu hlavnú trasu
tam, kde budú vysporiadané pozemky. Podľa pravidiel EÚ podpora výstavby kanalizácie v rámci EÚ bude stála,
o podporu z fondov budeme žiadať aj
v ďalších rokoch. Obec spolufinancuje
náklady zvyčajne do desiatich percent.
Občan finančnú záťaž výstavby kanalizácie nepocíti, zaplatí si iba vlastnú prípojku do verejnej kanalizácie.
Musí sa občan pripojiť na kanalizáciu prechádzajúcu jeho ulicou?
Zo zákona je povinnosťou každého
občana pripojiť sa na jestvujúcu kanalizáciu. Z ekonomického hľadiska je to
pre neho výhodné, pretože podľa terajších platných nariadení stojí jeden vývoz fekálnym vozidlom cca 25 eur za 8
m³. Znamená to, že za 1 m³ odpadu je
poplatok 3,13 eur a cena bude naďalej
podstatne narastať. Približná cena pri
kanalizácii za 1 m³ stočného je 1 euro.
Čiže je to zjavne výhodnejšie.
Za rozhovor ďakuje
Ing. Dagmar Dugovičová
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Nové obzory
v cestovnom ruchu
Od marca tohto roka je naša obec členom
Oblastnej organizácie cestovného ruchu
(OOCR) Malé Karpaty, ktorá je členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. Malokarpatský región
týmto pokračuje v spoločnom budovaní značky
Malé Karpaty. Po valnom zhromaždení sa výkonný riaditeľ Krajskej organizácie CR Lukáš
Dobrocký vyjadril, že „vstupom Pezinka, Budmeríc, Slovenského Grobu a Malokarpatského múzea do OOCR Malé Karpaty sa posilnila pozícia regiónu a je to najmä dobrý signál pre
podnikateľov v cestovnom ruchu. Spoločnými
silami sa nám aj naďalej darí napĺňať víziu zjednoteného regiónu, ktorý bude svoju bohatú turistickú ponuku stavať koncepčne. Z bohatej
spoločnej ponuky regiónu tak budú čerpať turisti domáci aj tí zahraniční.“
Je to dobrý signál aj pre našich podnikateľov v cestovnom ruchu. Budú sa môcť zapojiť
do bohatej spoločnej turistickej ponuky regiónu a prezentovať sa na turistických veľtrhoch
doma i v zahraničí. Okrem toho jednotliví členovia, čiže obce, mestá a ďalšie zapojené organizácie, budú môcť svoju turistickú ponuku dopĺňať či priamo budovať spoločné ponuky produktov pre návštevníkov. 
(mb, bsk)

Prišli, zvíťazili
V polovici tohoročného apríla v rumunskom meste Arad
sa konala medzinárodná súťaž rôznych tanečných štýlov.
Našu obec reprezentovali deti zo Základnej školy s materskou školou Budmerice Marian Soukup, Karinka Soukupová, Adrianka Jakabovičová a jej tanečný partner Libor
Pullmann z Dechtíc.

Cestou do Aradu sme sa zastavili v našom družobnom mestečku Nadlak. Tam nás čakal a milo privítal Slovák žijúci v Rumunsku
Dušan Slavko. Previedol nás po meste, poukazoval pamätihodnosti
a pri dobrej káve či chutnej zmrzline nás prekvapil čistou slovenčinou.
Na 23. ročníku medzinárodnej súťaže s názvom “Ghioceluldeargint” sa počas dvoch dní zúčastnili tanečné a hudobné súbory
z Rumunska, Ukrajiny, Srbska, Maďarska, Slovenska, Moldavska
a Bulharska. Naši reprezentanti predviedli výborný výkon v kategóriách štandardných aj latinskoamerických tancov. Odtancovali ich veľmi dobre, bez technických chýb, čo porota ohodnotila vysokým bodovaním, a tak sme získali krásne dve 1. miesta.
Gratulujeme našim tanečníkom k zaslúženému úspechu i vynikajúcej reprezentácii našej školy a obce v zahraničí. 
(ms)

Ilustračná snímka (foto mb)

1/2015 						

5

Poetické Budmerice

Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka literárnej súťaže Cena Rudolfa Fabryho, ktorú organizovalo Literárne informačné centrum v spolupráci so Spolkom
slovenských spisovateľov, časopisom Dotyky a obcou Budmerice, bolo venované 100. výročiu narodenia slovenského avantgardného básnika Rudolfa Fabryho. Opäť sa konalo v tradičných priestoroch už obnoveného kaštieľa v Budmericiach. Bolo to prvé kultúrne podujatie po dvoch rokoch náročných opráv interiérov i exteriéru. Všetko voňalo novotou, mladosťou účinkujúcich poetov a ich tvorbou básní na modernej vlne súčasnej poézie pod záštitou ministra kultúry
Mareka Maďariča. V príhovore spomenul vlastné skúsenosti, ako takéto ocenenie môže podnietiť mladých
ľudí k intenzívnejšej tvorbe. Niečo podobné prežil pred
vyše tridsiatimi rokmi na Wolkrovej Polianke aj Jašíkovej Turzovke. „...aký to bol pocit vzrušenia a veľkého
povzbudenia. Mladý autor má veľké ideály a predstavy a sníva o svojej prvej knihe,“ podotkol minister kultúry s tým, že aj niektorí z tých, s ktorými v tom čase chodil na súťaže, sú dnes významní spisovatelia a autori.
Súťaž Cena Rudolfa Fabryho je určená mladým autorom poézie do 30 rokov, ktorí ešte knižne nevydali dielo
umeleckej literatúry. Laureátom Ceny sa stala 18-ročná
Emília Mlynárčiková z Popradu. Čestné uznanie si odniesli Ema Malíšková a Soňa Ferencová. Prvú prémiu
udelila odborná porota Hane Launerovej, druhú Vladimírovi Vakovi a tretiu Márii Pažmovej. Ako uviedol
predseda poroty Boris Brendza, 7. ročník súťaže príjemne prekvapil. „Mladí autori, najmä prvá desiatka, preukázali dobrú znalosť práce so slovom, s jeho významom, mnohí z ocenených sú už zrelí na debutovú zbierku básní,“ poznamenal Boris Brendza.
Poteší nás, ak na 8. ročníku Ceny Rudolfa Fabryho
uvidíme nádejných básnikov aj z Budmeríc.
(mb, foto MK SR)
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Tradičný

fašiangový ples
Začiatkom februára sa konal v priestoroch Kultúrneho domu v Budmericiach 27. reprezentačný fašiangový ples. Organizovali ho Miestny odbor Matice slovenskej (MOMS) v spolupráci s obcou Budmerice. Ples otvoril starosta obce Jozef Savkuliak a richtársku palicu odovzdal spoluorganizátorom – predsedníčke MOMS Alene Kadlečíkovej. Po úvodnom tanci
pána starostu s pani manželkou vyskúšali kvalitu tanečného parketu aj plesoví hostia pri rytmických skladbách Váhovanky – hudby od Trenčína. Po
nich vystúpilo trio dievčat z Centra voľného času v Budmericiach s ukážkou moderného tanca. Zlatým klincom plesu bolo vystúpenie sólistu opery
SND Ivana Ožváta, ktorého diváci za jeho skvelý spevácky a herecký výkon
odmenili veľkým opakovaným potleskom v stoji. K spokojnosti hostí prispeli
aj výhry cien v tombole od štedrých sponzorov. 
(ak)

Pri dobrom víne dobrá nálada
Dňa 20. februára 2016 sa milovníci dobrého vína stretli v Kultúrnom dome v Budmericiach na 19. ročníku Budmerickej výstavy vín. Vybrať si mohli z 566 vzoriek sloven-
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ských a moravských vín. V silnej konkurencii sa nestratili ani
vína budmerických vinárov. Najvyššie hodnoteným budmerickým bielym vínom bolo chardonnay rod. Čambalovej,
červeným cuvée dornfelder od Ladislava Nagya. Cenu
starostu obce Budmerice si prevzal Anton Krajčovič za
veltlínske zelené a spolu s ňou si odniesol aj putovnú cenu
pre budmerického vinohradníka „Poctivý škrabák budmerický“.
Návštevníci podporili toto podujatie hojnou účasťou. Veríme, že nám zachovajú svoju priazeň a budúci rok sa minimálne v takom počte zúčastnia na jubilejnom 20. ročníku
Budmerickej výstavy vín. 
(šč)
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Ženský zákon
Budmerické divadlo Kasiopea opäť predstavilo
svoju v poradí už siedmu hru. Tentoraz si vybrali
klasiku zo slovenskej drámy od Jozefa Gregora
Tajovského s názvom Ženský zákon. Autor sa
v tejto hre zameral na reálne zobrazenie života
na dedine, v ktorej rozoberá otázky o hodnotách
života. Režisér Marcel Olša text mierne upravil tým,
že do deja zapojil postavu rozprávačky, preložil
slová z ľubozvučnej slovenčiny do budmerickej
“dzedzinčiny“ a pridal zopár humorných scén jemu
vlastných. V hlavných úlohách sa predstavili herci
Budmerického divadla – Marianna Ondrisová,
Mária Benešová, Lucia Somorovská, Filip Fiala,
Anna Olšová, Roman Kuchta, Gejza Miššík, Martin
Somorovský. Premiéra sa odohrala v Kultúrnom
dome v Budmericiach 13. a 14. februára 2016.
Obe predstavenia boli vypredané.
Počas celého dvojhodinového predstavenia hru
hudobne sprevádzali mladí huslisti zo súboru
z Horných Orešian s názvom FidliCanti pod
vedením Andrejky Gregušovej.
„Divákom a priaznivcom veľmi pekne ďakujeme,
lebo bez vás by to všetko bolo zbytočné.“ Kolektív
oz Kasiopea.
Mgr. Marcel Olša
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Pochovávanie basy
Ach ty basa naša, tancovala pri tebe šecka chasa...
Fčera som ci basa hladkal líčka, neska ci už horí svíčka...
Občianske združenie Kasiopea v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Budmericiach znovu organizovali v deň pred Popolcovou stredou Pochovávanie basy.
Paródiou na obrad rozlúčky, ktorý býva súčasťou cirkevného obradu, ohlásili koniec zábavy a lúčili sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášali von. Basu
pochovali a tým sa začalo pôstne obdobie.
Mgr. Marcel Olša

Lámačské chvály prebudili
radosť v našich srdciach
Z iniciatívy Klubu mladých v Budmericiach sa uskutočnil v piatkový podvečer
15. januára v našom kultúrnom dome koncert hudobnej skupiny Lámačské chvály. Vznikla v roku 1994 v Lamači, kde po omši spievali a hrali chvály. Vyformovali sa
ako samostatná kapela, ktorú v súčasnosti tvorí päť členov. Často s nimi vystupujú rodinní príslušníci a hostia.
Začiatok ich vystúpenia sa zdal v prvých minútach akýsi zvláštny, nezvyklý, odlišujúci sa od zaužívaných predstáv o koncertoch. Totiž bloky piesní s náboženským
zameraním sa striedali s osobnými svedectvami ľudí o vlastných, neraz veľmi ťažkých životoch a o zlomoch, ktoré v nich nastali po nájdení Boha. Cieľom tejto skupiny je umeleckým stvárnením, aktívnym hraním piesní chváliacich Boha, vniesť Ho
do nášho srdca a bytia. Ak sa započúvate, zobudia vo vás radosť. Ich snahou je
vzbudiť nadšenie k viere, ku konaniu dobra v rodinách, spoločnosti, najmä detí a
mládeže. Z večera sa stal nezabudnuteľný zážitok pre viac ako dvesto návštevníkov.
V súčasnej spoločnosti nesmierne chýba záujem a podnetné prostredie pre
voľnočasové aktivity a organizované združovanie mládeže. Mnohí mladí ľudia často sedávajú doma pri počítači alebo nemajú vonku kam ísť. Jednou z možností pre mladých je navštíviť klubovňu v kultúrnom dome, kde môžu zmysluplne vyplniť
svoj voľný čas spolu s animátormi, ktorých vedie Ján Fiľo. 
(dd)
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Pestré
veľkonočné
inšpirácie
V ponuke Budmerickej izbičky pre návštevníkov sa minulosť a súčasnosť prelínali, lebo na jednom mieste deti i dospelí spoločne tvorili tradičné aj moderné veci k veľkonočným sviatkom. Napodiv to tradičné, v podobe názorných ukážok pletenia korbáčov z vŕbového prútia, predviedli dvaja budmerickí mládenci Andrej Korček a Erik Oscitý. Niektoré deti si
s ich pomocou uplietli korbáčiky. Mladší popri starších, v tvorivej dielni s Alenou Kadlečíkovou, skladali z papiera motýle, sliepočky či kytičky kvetov. Naučili sa tiež zložiť zo servítky lotosový kvet, ktorý viacerí využili hneď ako misku na kraslicu. Budmerické starodávne zdobenie kraslíc rastlinkami a kvetmi predvádzali Helenka Baxová s Editkou Krajčovičovou. Rodiny i jednotlivci z Budmeríc, Bratislavy, Jablonca či z Dolian si prezreli expozíciu
nášho múzea spolu s výstavou rôznych kraslíc. Domov si odniesli výtvory z papiera, kraslice, ale aj krásne medovníčky a korbáčiky, ktoré
si kúpili. Spokojní, ako napríklad malá Natalka a Samko, odchádzali
so svojimi rodičmi domov. 
(ak)

10

O živote v Budmericiach

1/2016

Aj Francúzkam chutili
naše dobroty
Už po šiestykrát zavítali hostia z Francúzska do Budmerickej izbičky. Predtým
však boli pozrieť pálfiovský kaštieľ, ktorý je
po rekonštrukcii naozaj krásny, a očaril ich.
Tento raz prišli pred veľkonočnými sviatkami, aby sa tu naučili zdobiť medovníčky, dekorovať a farbiť kraslice cibuľovými šupkami, ale aj pripraviť bratislavské rožky podľa receptúry lektorky Olinky Lukačovičovej
a ochutnať ich. Ivetka Rajkovičová predviedla zdobenie medovníkov, Kvetka Oscitá a Helenka Baxová farbili kraslice. Ruženka Molnárová nachystala pohostenie a Alena Kadlečíková sprevádzala hostí v múzeu
Budmerická izbička. Všetci mali čo robiť.
V tejto pracovnej atmosfére nás zastihli dvaja starostovia, Mgr. Maroš Sa-

gan z Cífera, ktorý všetkých milo prekvapil príhovorom vo francúzskom jazyku
a francúzskych hostí obdaril publikáciou
o výšivkárskej tvorbe pani Márie Holóšiovej. Budmerický pán starosta privítal návštevníkov z Francúzska, z krajiny, ktorá
v dobe veľkej hospodárskej krízy poskytla
Budmeričanom prácu. Niektorým sa tam
narodili deti, iní našli životných partnerov
a väčšina z nich sa vrátila domov. Naši
hostia si pochutnali na obede v reštaurácii u Juraja Kvaka, neskôr sa vrátili späť
do izbičky po svoje výtvory. „Doma nás
pochvália a tešíme sa v máji na Budmerickú fazuľovicu i na Deň otvorených pivníc. Bolo u vás dobre ako vždy,“ vyslovili
sa v závere stretnutia. 
(ak)

Cestou - necestou po Balkáne
Dvaja smelí mladí Budmeričania Matej Zamkovský a Dávid Slovák, túžiaci po
dobrodružstve, sa počas minuloročnej jesene vybrali na dlhú päťtisíckilometrovú
cestu naprieč Balkánom, pričom navštívili desať balkánskych štátov. Zažili veľa
nezvyčajných situácií, videli krásnu prírodu, miestne rozmanitosti i stopy nedávnej vojny. Všetko toto absolvovali na starom dvadsaťtriročnom, ale spoľahlivom
autíčku Škoda Forman, ktoré familiárne nazvali Fero.
So svojimi zážitkami sa podelili zaujímavou a vtipnou prednáškou s premietaním v reštaurácii Kvak, aby poinformovali svojich kamarátov aj náhodných záujemcov o tom, aký je svet krásny a s čím všetkým sa môžeme stretnúť, keď sa pustíme
poza chotár za dobrodružstvami. S ich zážitkami sa môžeme
podrobnejšie zoznámiť na stránke https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
4mantravels/ 
(dd)
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Dobročinnosť napĺňaná
láskou a úctou
„Bol som hladný a dali ste mi najesť,
bol som smädný..., bol som chorý
a navštívili ste ma. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili“. Matúš, 25, 40
Tieto slová Svätého písma sú
mottom pre naše konanie v občianskom združení Charitas Budmerice. Je
nás šesť registrovaných členov a sedem aktívnych dobrovoľníkov. Za našou činnosťou nevidíme peniaze ani pochvaly, ale snažíme sa preukazovať lásku k blížnym, lásku slúžiacu, trpezlivú,
vynaliezavú… Všade tam, kde ľudia potrebujú pomoc a službu v núdzi.
Významnou formou týchto skutkov
sú pravidelné zbierky vecí a predmetov,
starostlivosť o chorých, pomoc rodinám
a organizovanie spoločenských podujatí
v prospech charitatívnych cieľov.
Zbierka zimného ošatenia, hygienických potrieb a posteľnej bielizne
pre utečencov, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou v Bratislave, bola veľmi úspešná. Prispelo do nej
veľa ľudí nielen z Budmeríc, ale aj z okolitých obcí.
Zbierku šatstva, obuvi a potrieb do
domácnosti organizujeme dva až trikrát
ročne a poteší sa z nej Charite v Lackove, v okrese Krupina. V tejto oblasti s vysokou nezamestnanosťou žijú ľudia vo

veľkej skromnosti, ba až v biede.
Zbierku ovocia, zeleniny a trvanlivých potravín realizujeme pre Misionárky lásky – sestry Matky Terezy v Bratislave – Petržalke, kde sa denne stravujú
ľudia bez domova. Organizujeme ju vždy
v jeseni po zbere úrody zo záhrad. Pravidelným prispievateľom do zbierky potravín je aj Budmerické mäsiarstvo. V Jablonci máme prvú dobrovoľníčku, ktorá
zbierku zorganizovala minulý rok a Jablončania prispeli veľkou čiastkou.
Zbierka pre deti v Afrike – Voda
pre Berevo prebieha v súčasnosti
a chceme ňou prispieť na vybudovanie
studní, aby deti nemuseli umierať preto,
že nemajú pitnú vodu. Viac sa dozviete
na www.charitas.budmerice.net
Pomáhame starým, chorým a nevládnym ľuďom. V súčasnosti máme
tri klientky, o ktoré sa pravidelne staráme. Niekoľko ďalších navštevujeme
podľa ich potrieb príležitostne. Títo ľudia nepotrebujú žiadnu materiálnu pomoc ani dary. Pre nich je najväčším darom, ak im venujeme svoj čas. S niektorými sa porozprávame, pomodlíme alebo ich trpezlivo počúvame. Verte, že to
nie sú stratené minúty, hodiny , ale naopak – je to čas požehnaný. Pri odchode nás vždy prosia: „Príďte zas.“
Pomáhame viacdetným rodinám
v ťažkej situácii alebo v núdzi. Niektorým pomôžeme oblečením, nábytkom a

ďalším pripravujeme potravinové balíky.
Z času na čas nás milo prekvapí ponuka
od podnikateľov. Napríklad minulý rok,
kedy sme dostali z interiérového štúdia
dva funkčné šijacie stroje a vzorky látok.
Jeden stroj sme darovali viacdetnej rodine a druhý, aj s látkami, si prišli s radosťou prevziať z chránenej dielne pre mentálne postihnutú mládež, ktorú prevádzkuje Charita Komárno. Šijú rôzne bytové
doplnky, tkajú koberce a ponúkajú ich
na jarmokoch a trhoch. Už dvakrát sa
zúčastnili aj na našich Vianočných charitných trhoch.
Vianočné charitné trhy už majú
v Budmericiach tradíciu. Realizujeme
ich v druhú adventnú nedeľu v príjemnej rodinnej atmosfére s prezentáciou
ručných prác a výrobkov mnohých šikovných Budmeričanov. Pomáhame aj
rodinám, či už viacdetným alebo tým,
ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, v núdzi.
Výťažok z týchto trhov rozdeľujeme na
potravinové a finančné dary pre rodiny
v Budmericiach.
Požičiavame invalidný vozík a polohovaciu posteľ. Spolupracujeme
s neziskovou organizáciou Svetlo v Trnave, kde je možné požičať si akékoľvek zdravotnícke pomôcky.
Našou túžbou je zriadiť Charitný šatník, zatiaľ nám však na jeho zriadenie
chýbajú priestory.
OZ Charitas Budmerice, (mb)

Ľudia s dobrým srdcom
Je chvályhodné, že v našej obci majú benefičné koncerty svoju tradíciu. Vďaka obetavým organizátorom z Obecného úradu v Budmericiach, Základnej školy s materskou školou Budmerice, Pedagogickej a kultúrnej akadémii Modra bol
aj minuloročný decembrový koncert v znamení spojenia príjemného s užitočným. Už po piatykrát sa v kultúrnom dome zišli ľudia s dobrým srdcom, ktorí, tak
ako v minulosti pre Adamka Oscitého a ďalších, aj teraz prispeli nemalou sumou
2 450 € na špeciálnu liečbu Andrejky Holúbkovej. Všetci účinkujúci predviedli
skvelé tanečné kreácie, vtipné scénky či piesne bez nároku na honorár.
Poďakovanie za náročnú prípravu a uskutočnenie minuloročného benefičného koncertu patrí Mgr. Ingrid Lehnertovej, Mgr. Silvii Oškerovej ako i ďalším organizátorom, účinkujúcim a zúčastneným. 
(dd)
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Noc s Andersenom
Nebol to aprílový žart, keď v piatok podvečer 1. apríla sa stretli v Budmerickom kaštieli tri desiatky malých “knihožrútov“, aby si vychutnali príbeh Noci
s Andersenom. Kostru príbehu zostavila Petra Haviarová, takže už vopred
bolo jasné, že to nezostane len pri čítaní v knižnici.
V Budmericiach je jedno miesto, kde sa „narodilo“ širokoďaleko najviac kníh na meter štvorcový. Preto sa nemožno
čudovať, že Noc s Andersenom zastihla deti práve tam. Budmerický kaštieľ, ktorý roky poskytoval domov slovenským
spisovateľom, poskytol tentokrát nocľah malým čitateľom.
Najprv v spoločnosti Aleny Kadlečíkovej zakúsili čaro a krásu ilustrácií, potom hľadali po chodbách kaštieľa otázky, nachádzali indície, získavali slová a zostavovali vety, až kým
neprišli manželia Dvořákovci. Tí ponúkli deťom presunúť sa
v čase. Aby to nebol priveľký šok, spolu skočili najprv do
stredoveku a len čo sa tam ocitli zistili, že narodiť sa ako
princ alebo princezná nebola žiadna výhra. Vstávať o tretej ráno a hneď sa učiť bola tak nepredstaviteľná informácia, že aj tí najväčší šibali spozorneli a počúvali rozprávanie
o živote detí v stredoveku. Potom zobral slovo manželke pán
Dvořák a priplávali veľryby, objavili sa Malé Karpaty a deti lovili mamuty. Keď ich všetky ulovili, prišiel hlad a ekologic-
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ká katastrofa, no našťastie prišla aj najlepšia pizza v Budmericiach a deti hlad rýchlo zahnali. Plné síl vybehli do tmavého parku, aby si trošku prevetrali hlavy. Rozsvietený lampáš v ruke zvláštne oblečenej postavy zapôsobil na deti ako
magnet a tie sa zhŕkli okolo postavy sťa mušky. Áno, prišiel Andersen. Stelesnil ho Janko Sklenár v dobovom oblečení a pozval deti späť do kaštieľa. Počas prechádzky tmavými chodbami objavovali vo svetle lampáša stelesnené postavičky Andersenových príbehov, kládli Hansovi všetečné
otázky a dozvedeli sa, ako to bolo s tým káčatkom. Najmenším sa začali zatvárať očká, ale tí väčší si chceli vychutnať noc v kaštieli. Najprv si zahrali zopár spoločenských hier
a potom si ešte trochu šušotali, pokým sa nevzdali spánku. Zopár bojovníkov však zaspať nedokázalo, a tak dostali
šancu tvoriť a písať, pokiaľ budú vládať. A veru vládali. Určite preto, že Andersenova noc má veľkú moc.
(budmerice.net)
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Smiech pomáha
Môžu vám to potvrdiť aj klienti nášho Centra sociálnych služieb v Budmericiach po návšteve „červených
nosov“. Nie tých od alkoholu, ale zdravotných klaunov z rovnomenného občianskeho združenia Červený nos. Profesionálni zdravotní klauni navštívili každého z našich klientov. Individuálnym prístupom, s dávkou humoru a s poukázaním na aktívny prístup ku kaž-

Kalendárium

Pálffy, Ján Bernard

Moravčík, Fridrich
 20. 2. 1916 Budmerice  15. 10. 1993 Pezinok
Výtvarník, pedagóg, autor publikácií o písmomaliarskych
technikách. Autor patentu na ladenie farieb. Žil
v Pezinku. 100. výročie narodenia

Botťánková, Eva
 17. 3. 1944 Bratislava  1. 3. 1996 Svätý Jur
Historička estetiky, zakladateľka špecializácie história
estetiky. 20. výročie úmrtia
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dodennému životu priniesli zmenu, dávku novej, nepoznanej energie do zaužívaného všedného dňa. Je neuveriteľné, ako naši starkí pookriali pri zvukoch gitary
s piesňami o cestovaní, spievali spolu s klaunmi. Táto
ich prvá návšteva mala u klientov zariadenia veľmi pozitívny ohlas a už teraz sa tešia na ich ďalšiu návštevu. 
(dd)

 20. 8. 1663 Častá  24. 3. 1751 Bratislava
Gróf, narodil sa na Červenom Kameni. Generál, hlavný
veliteľ cisárskych vojsk, uhorský palatín. 265. výročie úmrtia

Holček, Juraj
 5. 4. 1811 Budmerice  4. 5. 1869 Jasová
Národno-kultúrny pracovník, včelár, katolícky kňaz.
Budmerický rodák. 205. výročie narodenia

Mondoková, Drahoslava
 29. 5. 1946 Pezinok. Keramikárka. Pracuje a žije
v Budmericiach. 70. výročie narodenia
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Majster ladenia farieb
K nedožitým 100. narodeninám budmerického rodáka, akademického maliara Fridricha Moravčíka pripravili pracovníci Mestského múzea v Pezinku pod vedením riaditeľky PhDr. Petry Pospechovej za spolupráce so
synmi pána Moravčíka Pavlom a Milanom a s ich rodinami vernisáž jeho výtvarnej tvorby.

Narodil sa 20. februára 1926 v Budmericiach, kde do
svojich jedenástich rokov býval na Holčekovej ulici (predtým
Starej ulici). Neskôr študoval na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, na Majstrovskej škole bytového priemyslu
v Prahe, v Mníchove na Majstrovskej škole dekoračnej maľby a vo Viedni na Akadémii umení. V Bratislave pôsobil ako
stredoškolský pedagóg Školy úžitkového výtvarníctva na
oddelení aranžérstva a výstavníctva dlhoročne vo funkcii vedúceho oddelenia. V osobnosti Fridricha Moravčíka sú zúročené dlhoročné skúsenosti kriticky vnímajúceho pedagóga a výtvarníka.
Kurátor výstavy Mgr. Eduard Zvarik s veľkým citom zoradil jeho diela od kresieb k maľbám do zaujímavej kolekcie, inej ako sme boli u tohto autora zvyknutí. Z vystavených
obrazov sála sviežosť, pohoda, vitalita, akoby boli dokončené iba nedávno. Primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga, ktorý je historikom umenia a výtvarníkom v jednej osobe, spomenul dobrý vzťah autora obrazov k mestu Pezinok, čo sa
odráža i v jeho výtvarných dielach zobrazujúcich rôzne časti mesta. Vyslovil poľutovanie, že pán Moravčík viac nemaľoval. Totiž veľa času venoval experimentovaniu s farbou, jej
ladeniu s vlastným patentovaným systémom, ale aj vypracovaniu metodiky tvorby a radeniu písma, ktorá vyšla v niekoľkých knižných vydaniach. Syn Milan hovoril o živote so svojím otcom, s priateľmi a ocenil, že sprítomnením jeho tvorby pri nedožitom jubileu, našou účasťou a spomienkami na
neho „... akoby sa tej stovky vlastne dožil.“ S manželkou tvorili výborný tandem, vzájomne sa podporovali a dopĺňali.
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Osobne som pána Fridricha Moravčíka poznala a v roku
1991 som bola kurátorkou jeho výstavy, ktorú mal v Budmerickej izbičke za prítomnosti akademického maliara Rudolfa Filu, jeho dlhoročného kolegu zo Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, jednej z najvýznamnejších výtvarníckych osobností Slovenska. Pán Moravčík do svojho
ateliéru málokoho vpustil, ako som sa teraz z rodinných kruhov dozvedela. O to viac si cením, že som tam vstúpila spolu so študentmi z výtvarného krúžku. Všetci sme sa u neho
výborne cítili pre jeho srdečnosť, otvorenosť, nadšenie pre
výtvarnú tvorbu a láskavý humor. Ku svojmu budmerickému rodisku mal pán Moravčík veľmi blízko a aj po rokoch
sa sem vracal, a to nielen na výstavy. Boli sme
poctení, lebo nás obdaroval olejomaľbou z centra Budmeríc, ktorú venoval do Budmerickej izbičky. Tvorbu nášho rodáka uvidíme na výstave
k 100. výročiu jeho narodenia v Budmericiach
v priebehu tohto roka.
V pezinskom Mestskom
múzeu v Starej radnici je
výstava autorovho diela
s názvom Návšteva po
rokoch sprístupnená do
30. apríla 2016. 
(ak)
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Tam,
Tam, kde
kde sa
sa sila
sila
rozprávky
rozprávky a
a fantázie
fantázie
snúbi
snúbi s
s tvorivosťou
tvorivosťou
Už je to takmer 10 rokov, čo im učaroval dom s ateliérom a usadili sa v obci, kde doteraz málokoho poznajú
a žiaľ, málokto pozná ich – naši tvorcovia rozprávok, spoluobčania pani Petronela Dušová a pán Miroslav Duša.
MgA. MIROSLAV DUŠA je scénograf a technológ. Vyštudoval bábkarskú
scénografiu a technológiu na Divadelnej
fakulte AMU v Prahe. Po skončení školy v roku 1989 pracoval pre Krátky film
Praha a tiež pre filmové štúdio ATAN. Je
spoluzakladateľom divadla Teátro Neline (r. 1994), taktiež Združenia priateľov
bábkového divadla a filmu.
Pravidelne spolupracuje so slovenskými bábkovými divadlami (Bratislava,
Banská Bystrica, Žilina, Košice). Od roku
1995 učí na Činohernej a bábkovej fakulte VŠMU v Bratislave a na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku
1999 prebehla pod jeho vedením výroba bábkového animovaného filmu Kocka, ktorý bol nominovaný na študentského Oskara. Ako scénograf spolupracuje s Medzinárodným domom umenia pre
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deti – Bibiana, pre ktorý výtvarne realizoval mnohé divadelné projekty a výstavy.
V roku 1998 získal ocenenie Bábka roka.
MgA. PETRONELA DUŠOVÁ po
skončení vysokej školy hrala v Bratislavskom bábkovom divadle na Dunajskej ulici, neskôr si zvolila cestu samostatnosti.
V roku 1994 sa pričinila o založenie súkromného bábkového divadla Teátro Neline, ktoré vedie spolu so svojím manželom.
Spolupracuje s Medzinárodným domom
umenia pre deti – Bibiana, slovenskou TV,
filharmóniou, hrá pre deti v nemocniciach
a domovoch sociálnych služieb. Režírovala
v Čechách, Chorvátsku, Slovinsku i v Poľsku. Vo voľných chvíľach si užíva inšpirujúce ticho, miluje svoju záhradu. Podobne
ako jej manžel, vyštudovala Divadelnú fakultu AMU v Prahe, kde sa zoznámili.
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Aký je prierez Vašej tvorby?
Petronela: Sú to hlavne bábkové hry
pre deti a ich rodičov. Spolu s kolegom
Martinom Vanekom pripravujeme pre
Slovenskú filharmóniu rodinné koncerty, a tak zoznamujeme malých divákov
s velikánmi klasickej hudby.
Kedy a prečo ste sa rozhodli práve pre túto životnú dráhu?
Petronela: Už ako dieťa som sa
rada predvádzala, trkotala, chcela som
byť herečkou, neskôr sa môj záujem
upriamil na bábkové divadlo. Je to tvorivé a zároveň hravé povolanie, ktoré je
aj mojím koníčkom.
Miroslav: Vyrastal som v rodine zakladateľov bábkového divadla na Slovensku v Banskej Bystrici a svet bábok
a vôňa kulís ma natoľko očarili, že som
sa rozhodol pokračovať v šľapajach
svojich rodičov.
V akých známych rozprávkach
boli Vaše bábky?
Miroslav: Moje bábky hrali v rozprávkach Pinocchio, Šípová Ruženka,
Poštárska rozprávka, Kráska a Zviera, Jánošík, Čert a Káča, Malá morská panna a v mnohých ďalších. Vytvoril som postavičky do 72-dielneho televízneho seriálu Pa a Pi. Je to jedna
z mojich obľúbených rozprávok, boli to
tri roky peknej práce.
Pán Duša, Vy ste vyrobili draka,
ktorý chrlí skutočný oheň, máme
šancu ho niekedy uvidieť?

Miroslav: Drak bol vyrobený na zákazku istej šermiarskej skupiny a je ich
vlastníctvom. Šermiarskych skupín je
veľa, každý sa snaží vyniknúť, zaujať.
S drakom majú viac pozvaní, ohnivý
drak je veľmi populárny. Výstavu som
mal v Budmerickej izbičke vďaka iniciatíve pani Aleny Kadlečíkovej. Išlo o výstavu tematických scénografických
fragmentov.
Pani Nela, v kultúrnom dome
sme videli Vaše naozaj nevšedné divadlo jedného herca s veľmi smutným príbehom s názvom Oskar.
Petronela: Som vďačná pánovi starostovi, že nám ponúkol priestory, kde
sme mohli skúšať a odohrať premiéru
mojej novej hry. Diváci – deviataci ZŠ v
Budmericiach ma prekvapili svojou vysokou mierou kultivovanosti a chápania hodnoty hry.
Predtým ste bývali v paneláku?
Petronela: Ale nie, mali sme pekný
domček aj s dvorom a ateliérom v Rači.
Ale postupne som už ruch mesta nezvládala, preplnené ulice, zlé parkovanie, prenášať kulisy po chodníkoch
bolo mimoriadne komplikované. Tu si
vážim súkromie, pokoj, ticho.
Miroslav: Ja som mal mesto rád –
ale moju ženu mám radšej. Dom v Rači
som navštívil ako pätnásťročný a zaujal
ma ateliér vzadu. Pomyslel som si, že
by som chcel raz taký mať. Keď sme
si po svadbe hľadali dom, narazili sme
práve na tento, bol mi súdený.
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Vy veríte na takéto predurčenie,
potvrdilo sa Vám ešte niekedy?
Miroslav: Áno. Ako mladík som videl v novinách dievčinku – vraj dobrá
bábkoherečka – pomyslel som si, že
by bolo super mať takú ženu. Ona by
hrávala s bábkami, ja by som ich pre
ňu vyrábal. Stretol som ju v Prahe na
štúdiách – moja manželka je tá dievčina z novín. Takisto celá moja práca je taká, o akej som sníval – preto
som vždy v pohode, viem že to takto
má byť.
Pôsobíte tak harmonicky, pracujete spolu, nikdy sa nehádate?
Petronela: Skoro každú chvíľku,
ale sú to pracovné hádky, keď pripravujeme niečo nové. Keďže však
s manželom realizujem svoje divadelné zámery, nemôžem si ho veľmi pohnevať.
Miroslav: Robím moju milovanú
a predurčenú prácu a je so mnou milovaná a osudom predurčená manželka – čo sa budem hnevať. Vždy sa to
urovná.
Ako vnímate Budmerice, čo Vám
dávajú, čo chcete dať Vy im?
Miroslav: Mám už predstavu a vybrané miesto, kde by som chcel pre
Budmeričanov zostrojiť a nainštalovať
mechanický betlehem, ale detaily si
ešte nechám pre seba.
S poďakovaním za rozhovor Ing.
Dagmar Dugovičová
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Krása ju
viedla
životom

Motto:
„Na obilnom poli sa vysoko vystrkujú len prázdne klásky,
tie plné sa skromne a s pokorou skláňajú k zemi.“
Tieto slová vystihujú rokmi bohato naplnené životy
mnohých našich starkých v Budmericiach. Vždy tu bolo
a je veľa aktívnych seniorov, mužov a šikovných žien,
skvelých vyšívačiek, pletiarok, krajčírok. S ich tvorbou
sa stretáme v Budmerickej izbičke či na podujatiach
Jednoty dôchodcov. Pani Lýdia Baková je jednou z nich.
Od útlej mladosti mala rada vyšívanie, pletenie,
háčkovanie. Priúčala sa od mamy, dievčatá sa učili
medzi sebou a v škole si osvojovali praktické návyky.
V minulosti boli totiž ručné práce súčasťou vyučovania,
a tak si práve tam osvojovali zručnosti v ženských
prácach. Prvý svetrík uplietla sestre vo svojich desiatich
rokoch. Vtedy nebolo peňazí na pekné veci, kto chcel
mať módnejšie, musel si ich vyrobiť sám. Na konci 2.
svetovej vojny zažili doma milú príhodu
s ruským vojakom. Obdivoval šikovnosť
žien pri ručných prácach a bolo mu
ľúto, že im chýba potrebný materiál. Na
krátky čas odišiel. Onedlho sa vrátil
a na veľký kuchynský stôl vysypal
veľké vrece plné bavlniek
a nití na vyšívanie. To bolo
radosti! Niektoré
nite z tejto várky
pani Lýdia
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s nostalgiou opatruje dodnes. Plietla, háčkovala
už v mladosti, ale hlavne po svadbe, keď si ju z rodných
Hrnčiaroviec ako 19-ročnú priviedol jej milovaný muž
k nám do obce. Tu sa starala o svoju mladú rodinku. Nikdy
nekúpili žiaden pulóvrik, všetko uplietla vlastnoručne.

Boli to krásne vzory z módnych časopisov, zvládala aj
šitie. Dcérke ušila a vyšila kompletne celý budmerický
kroj. Suknička sa dala predlžovať, a tak kroj používali aj
v ďalších rokoch. S radosťou hľadala a zbierala inšpirácie
zovšadiaľ. Napríklad v autobuse si na cestujúcom všimla
krásnu pletenú čiapku, odpočítala si očká, zhodnotila
hrúbku vlny, doma posedela dlho do noci a ráno sa
už niektoré z detí pýšilo krásnou čiapočkou. Záležalo
jej na vzdelaní, ktoré podporovala u svojich detí. Sama
po nociach prečítala množstvo dobrých kníh zo svojej
veľkej knižnice. Život sa s pani Bakovou nemaznal. Tak
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ako mnohým budmerickým ženám, aj jej sa stalo, že šťastné
manželstvo náhle preťala strata manžela. Keď ovdovela,
najmladšie dieťa malo 3 roky. Dom bol postavený, ale ešte
neobývaný, záhrada veľká. Zamestnala sa v kuchyni miestnej
školy ako pomocná kuchárka, neskôr bola dlhé roky školníčka.
Pracovala od rána do večera, po zamestnaní v domácnosti
i v záhrade. Milovala kvety a tie, ktoré dopestovala väčšinou
rozdala. Jej predzáhradka patrila k najkrajším v dedine (na
obrázku). S láskou spomína na svoje kolegyne, ktoré ju
pár rokov po smrti manžela vyslovene poslali na týždennú
rekreáciu do krásnych slovenských hôr. Podelili si jej zmeny,
len nech trochu cestuje, oddýchne si a potom toto opakovali
každý rok. Sama statočne vychovala štyroch synov i dcéru.
Jej zručnosť a nadanie zdedili aj mladšie generácie. Má veľa
vnúčat a pravnúčat.

Poklady šikovných rúk a umu
Jej skutočnou vášňou bolo vyšívanie. Ak niečo z výšiviek
predala, nakúpila si za to materiál. Či už látky: perličkovú,
kanavu, plátno, prírodný hodváb, bavlnené plátno alebo nitky
ako mulinky, perlovky, bavlnky. Niekedy pracovala s jemným
plátnom s predpísaným vzorom, ktoré kupovala v obchode.
Mnohokrát si sama nakreslila obrázok alebo odkreslila
predlohu, plátno prišila na vyšívací rám a vyšívala. Rada
vyšívala na krížiky, plné vyšívanie, stonkový steh, retiazkový,
zadný steh, uzlíkový, gobelínový, slučkový steh. Často sa
potešila vyšívaním farebných kvetinových ornamentov, ale
nebála sa pustiť aj do techniky “richelieu“. To je vyšívanie,
kde sa časti plátna medzi niektorými dekoratívnymi prvkami
v závere práce odstránia. Vyšíva sa jemnou niťou na jemnú
látku, zvyčajne na biely základ s bielou niťou.
Háčkovala z priadze kordonet alebo využila rôzne zvyšné
bavlnky, nitky. Nič sa nevyhodilo, kombinovala rôzne vzory,
napríklad: tuniský, pikotový, ruský, hviezdicový, šnúrkový, ale
vyskúšala i háčkovanie írskej čipky.
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Očarujúca dokonalosť tvarov
Pripravovala obrusy, dečky, nástenné obrázky
a slávnostné obrusy do kostola až po krásne oltárne plachty.
Cenili si ju natoľko, že pracovala nielen pre náš kostol, ale
pozývali ju aj do Modry a okolitých dedín. Zvláštnosťou prác
pani Lýdie je, že má jemné výšivky, dokonalé, jeden steh
ako druhý, s vkusnou kombináciou farieb. Menší, husto
vyšívaný obrúsok zvládla za večer, to dokáže málokto.
Raz sa jej synovec smial, že ona taká vyšívačka a má na
Vianoce prichystaný tlačený obrus z obchodu. Nedala
sa, popri všetkých prípravách na sviatky za 15 dní vyšila
krásny, farebne vyšívaný vianočný obrus. Mnoho pekných
vecí rozdala, niektoré predala, aby aspoň trochu pomohla
rodinnému rozpočtu, ale veľa toho ešte môže ukázať na
obdiv. Naposledy dovyšívala obrus zložitou technikou
florentskej výšivky (bargello). Bola cieľavedomá a nadšená,
vždy sa dôkladne naučila každú novinku, každý nový vzor
pletenia, neraz veľmi komplikovaný, rôznofarebný nórsky
vzor. Dokonalá krása ručných prác sa u nej snúbila s
trpezlivosťou a pokojom. Bola zhovievavá ku svojim deťom
i k žiakom v škole. Mnohí ju už ako dospelí ešte teraz s úctou
zdravia. Zvládala všetko pokojne a pokorne, žiaden večer
nevynechala návštevu kostola, našla si čas, keď niekto
potreboval pomoc, ale aj na debaty medzi dôchodcami či
v Budmerickej izbičke. Hoci jej bývalo ťažko, vďaka tomu, že
bola tvorivá a neutápala sa v ľútosti, prekonala aj horšie časy.
Morálnou silou, úsmevom na perách, môže byť príkladom
pre súčasné, moderné ženy.
Pred dvomi rokmi si pri páde v záhradke zlomila ruku
a nemôže pracovať s bavlnkami a vlnou. Sivý zákal očí
jej neumožňuje navliecť nitku do ihly. V súčasnosti žije
v zariadení sociálnych služieb v Cíferi, no stále má plno
energie, vitality a záujmu o novoty. Ruka sa zahojí, oči je
možné operovať, tak veľmi držíme palce, aby sa jej zdravie
zlepšilo, nech môže vytvoriť ešte mnoho pekných vecí, hoci
len sebe pre radosť. 
(dd)
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Veselo do druhého polroku
Začiatok druhého školského polroka bol pre našich žiakov optimistický, veľmi veselý. Bodaj by nie, keď sa na tradičnom karnevale v kultúrnom dome spolu s učiteľmi predviedli vskutku v originálnych maskách. Fantáziu detí a rodičov,
ich spoločnú tvorbu najmä po domácky vyrobených masiek vysoko ocenila aj porota. Okrem rôznych látok či obyčajného papiera na ne použili tiež kartóny a molitan. Najviac zaujali masky SpongeBob, Celaskon,
Paralen, múka, cigarety s nápisom: ,,Fajčenie môže zabíjať“, zmrzlina i hotdog. Pochvalu
si zaslúžili aj motýle, mimoň, potápač. Skupinová maska Malého princa a letca bola doplnená scénkou z rovnomennej knižky, ktorú pripravili Ella a Adam Uhrovičovci. Patrí im
za to naše poďakovanie. 
Mgr. Simona Halešová

Školčas – internetový
školský časopis
Žiaci našej školy sa zapájajú do rôznych tvorivých súťaží, či
už tvorivým písaním alebo výtvarnými prácami. Už dlhšie sme
chceli tieto vydarené práce verejne prezentovať. Preto som sa
rozhodla založiť internetový školský časopis s názvom Školčas,
v ktorom pravidelne uverejňujeme rôzne žiacke projekty.
Okrem vlastnej tvorby žiakov alebo výtvarných prác v ňom
nájdete aj zaujímavé odporúčania kníh na čítanie od našich
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mladších žiakov. V kategórii Perličky zo školskej lavičky vás
pobavia vtipné výroky z vyučovania. Žiaci veľmi radi navštevujú
a komentujú zaujímavé články svojich spolužiakov. Keď si
nájdete trochu času, navštívte náš časopis www.skolcas.sk ,
inšpirujte sa odporúčaniami kníh pre deti, prezrite si zaujímavé
výtvarné práce, prečítajte si vlastnú tvorbu žiakov...
Mgr. Nina Kulifajová
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Vráťme knihy do škôl
Projekt s týmto názvom spoločne organizujú Bratislavský samosprávny kraj, abcknihy.sk a v ydavateľstvá
IKAR a Raabe. Ide v poradí už o piaty ročník súťaže. Týždeň pred jeho ukončením sa do neho zapojilo vyše
tristo škôl a prišlo takmer sedemtisíc príspevkov. Hlavným cieľom je podporiť čítanie u detí a mládeže a ich
pozitívny vzťah ku knihám.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 4. mája
2016 na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave. Tomu bude predchádzať losovanie, ktoré rozhodne o víťazoch súťaže. 0rganizátori pre
nich pripravili viac ako 60 cien ako napríklad elektronické čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet do Bruselu. Našich učiteľov aj žiakov tento spôsob prezentácie s možnosťou získania cien veľmi nadchol a zapojili sa v hojnom počte.
Naši žiaci v období od 15. februára do 15. apríla 2016
v súťaži o najviac prečítaných kníh prispievali svojimi príspevkami rozlične. Každé dieťa mohlo zaslať ľubovoľný
počet recenzií na rôzne prečítané knihy. Veľmi sa činili žiaci 4. ročníka – Simonka Hrežová, Lucka Gáborová
a súrodenci Okuliarovci. Súťaž deti veľmi zaujala. Podmienkou bolo, aby žiak po prečítaní knihy napísal jej obsah a k nemu vlastnú recenziu. Tí najmenší mohli na-

kresliť a zaslať obrázok k obsahu knižky. Teraz už len
dúfame, že vylosujú aspoň jedného z našich účastníkov
a obohatia tak naše zbierky kníh o ďalšie, možno ešte
neznáme tituly. Príspevky súťažiacich žiakov si môžete
prečítať na www.vratmeknihydoskol.sk
Mgr. Ingrid Turčinová, (mb)

Pre vás prebytočná kniha
– pre deti v škole pomoc
Marec – mesiac knihy. Nám starším to niečo hovorí. Malo by to však osloviť mladých, respektíve tých najmladších. Tiež
sa hovorilo: Kniha – priateľ človeka. Dnes je to žiaľ – mobil. Vďaka tomu klesá úroveň vyjadrovania našich detí, ich písomný prejav a čitateľská zručnosť. Môžeme s tým niečo urobiť? Áno. Aspoň my v škole. Je to práve škola, kde ten čas a podmienky na čítanie máme. Žiaľ, v dnešnej dobe, keď je na všetko málo peňazí, na knihy vynakladáme minimum. Všetci isto
viete, že našu školu postihla prednedávnom pohroma keď prasklo vodovodné potrubie a voda zničila knižnicu. Podarilo sa
nám zachrániť len pár knižných titulov. No v triede je bežne okolo 20 detí, a keď máme čítať spoločne, potrebujeme minimálne 10 kusov z daného titulu. Myslíte, že by sme spolu dokázali vyskladať napríklad 10 titulov Rozprávky o psíčkovi a mačičke alebo Malý princ? Mnohí určite máte doma knihy po deťoch, ktoré už nikto nebude čítať. My by sme mohli. Preto sa
na vás obraciam s prosbou, ak máte takéto knižky, prineste ich, prosím, k nám do školy. Môžu to byť rôzne tituly, deti si ich budú požičiavať, budú z nich čerpať námety na úlohy a čítať ako mimoškolské čítanie.
Knihy môžete nosiť alebo posielať pani učiteľke Turčinovej.
Nakoniec chcem poďakovať občianskemu združeniu Budmeričania deťom za zakúpenie 20-tich
kníh titulu Očko Špehúň od autorky G. Futovej a Rodičovského združenia pri ZŠ za zakúpenie dvadsiatich kusov titulu Opice z našej police od autorky K. Bendovej.
V mene našich detí ďakujem. Mgr. Ingrid Turčinová
Od roku 1955 je marec mesiacom knihy na počesť ľudového básnika, národného buditeľa
Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil a zomrel v tomto mesiaci. Tento obetavý, nevidiaci človek
rozširoval knihy v 18. storočí po celom Slovensku. Prechodil však aj Prahu, Viedeň, Pešť
či Dolnú zem. Knihy spájal nielen s predajom, ale poúčal nimi ľudí, šíril kultúru a osvetu. Na
cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním.

1/2015 						

21

Z histórie

Storočnica Dobrovoľného
hasičského zboru v Budmericiach

Bolo to za starých Pudmeríc, keď uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 20. júla 1905 ustanovené povinné hasičstvo a za veliteľa bol vymenovaný Rudolf Vrána. Za richtára Petra Popoviča spomínaný veliteľ povinného hasičstva 12. mája 1906 oznámil, že organizuje dobrovoľné hasičstvo v Budmericiach. Ustanovujúce valné zhromaždenie tohto dobrovoľného hasičského zboru sa konalo 15. júla 1906 a zakladajúcimi členmi
sa stalo 48 miestnych občanov.

10. júla – 10. augusta 1910 bola obec Pudmerice premenovaná na Gidrafu, čo trvalo až do roku 1919. Hasičská zástava bola posvätená 10. septembra 1911 a krstnou matkou
pri posviacke bola grófka Irma Pálfiová, ktorá venovala k tejto zástave jednu stuhu. Bližšie informácie o tom, ako vyzerala zástava, sa nezachovali. V roku 1912 bolo v Budmericiach od februára do marca až 8 požiarov, pri ktorých zhoreli stodoly a stohy slamy. Dobrovoľný hasičský zbor viedol
zápisničnú knihu o priebehu požiarov a ich hasení. Jeden zo
zápisov z roku 1912 hovorí: „Stále sa sťažujú velitelia zboru,
že obyvateľstvo pri hasení ohňa nepomáhalo a vodu ani na
prísny rozkaz starostu nosiť nechcelo. Túto liknavosť si zachovalo dodnes.“ V tom čase strechy domov pokrývala slama, a tak boli časté požiare pre obyvateľov veľkou hrozbou.
Dobrovoľný hasičský zbor bol zreorganizovaný v roku
1920 a jeho veliteľom sa stal Štefan Hörmann. 10. apríla
1921 vypukol v obecnom háji Lindava rozsiahly požiar, ktorý s veľkou námahou hasiči a lesný personál za niekoľko
hodín lokalizovali. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva
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koncom apríla 1925 bolo povolené pre Dobrovoľný hasičský zbor v Budmericiach zakúpiť 20 m hadíc ku striekačke. Zavedenie elektriny do obce bolo odsúhlasené 28. júla
1928, v rovnaký deň obec odsúhlasila dobrovoľným hasičom zakúpenie motorovej striekačky v hodnote 30 000,Kč. Prípravné práce na osadenie prvých elektrických pouličných lámp sa začali vo februári 1932. Dobrovoľnému
hasičskému zboru dalo obecné zastupiteľstvo do užívania priestory po zrušenej obecnej epidemickej nemocnici 11. apríla 1932.
Pečiatka zo začiatku 20. stor., kedy sa obec Budmerice
nazývala Pudmericz a úradným jazykom bol maďarský jazyk. Text na pečiatke: Pudmericzi önkéntes tüzoltó egylet. Preklad: Budmerický zbor dobrovoľných hasičov. Tu
sú symboly umiestnené v strede pečate bez kruhu a v inej
zostave ako v nasledujúcom prípade: hasičská prilba, sekerka, hák, rebrík a vedro.

Dobrovoľný hasičský spolok v Pudmericiach – pečiatka
so symbolmi vo vnútri kruhu: hasičská prilba, rebrík, sekerky, vedro, vŕbový prútik ako symbol vody, lebo vŕba rastie
v blízkosti vody. Nejasne vyznieva v strede pečate tmavá
časť, ktorá tvarom pripomína komín. 
(ak)
Pokračovanie v budúcom čísle.
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Takmer profesionáli

Naši dobrovoľní hasiči môžu byť právom hrdí na svojich predchodcov, ktorých história siaha ešte do čias Rakúsko-Uhorska. Hlavný cieľ ich činnosti – ochrana zdravia a majetku spoluobčanov je rovnaký, avšak úlohy
plnia v podstatne v zmenených ekonomických podmienkach a s moderným technickým vybavením zásahovej jednotky.
Verejnosť pozná našich hasičov najmä z ich účinkovania pri rôznych spoločenských podujatiach. Vlani sa aktívne zúčastnili osláv sviatku sv. Floriána
v Pezinku, vykonávali požiarny dozor na
súťaži “Budmerická fazulovica 2015“ a
divadelnom festivale Kasiopeafest 2015
v kaštieľskom parku. Na oslavách výročia bitky pri Budmericiach predviedli ukážky práce s požiarnou technikou,
deti sa nabažili pri nastriekanej pene.
Priebežne ochladzovali letnou horúčavou sálajúci areál parku na Silnici vodou
z potoka, a pritom zachraňovali jednu
osobu so zdravotnými ťažkosťami po
prehriati organizmu. Každoročne oboznamujú s požiarnou technikou žiakov
základnej i materskej školy.
Hlavnou činnosťou Dobrovoľného
hasičského zboru Budmerice, zaradeného do B skupiny celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov, sú zásahy
pri požiaroch. V minulom roku ich bolo
osem. Zasahovali nielen v našej obci,
ale tiež v Ružindole pri hasení slamy
na poli, v bratislavskej Rači počas horúčav vo vinohradoch a v záhradkárskej osade. Pri technickom zásahu na
Holčekovej ulici zasypali rozliatu naftu
v dĺžke jedného kilometra sorbentom
a následne vozovku vyčistili. V novembri v lokalite rybníkov, záhradkárskej
osady a v lokalite lesa Lindava hľadali

nezvestného občana našej obce.
Pre zdokonalenie činností vykonávajú pravidelné tréningy na praktické
zoznámenie sa s technikou rôzneho zamerania, hlavne na obsluhu zariadení
z protipovodňového vozíka. Zúčastnili sa na taktickom cvičení v lese Lindava
a na metodickom cvičení v Častej, ktoré usporiadalo Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru.

V roku 2015 prešla naša jednotka
významnými zmenami. Pribudli najmä
mladí členovia a všetci absolvovali základný výcvik. Dvaja absolvovali výcvik
a skúšky veliteľov. Vlani zakúpili pre príslušníkov zboru pracovné a zásahové
rovnošaty, rukavice, masky a dýchače.
V súčasnosti je v zbore 26 členov a každý má potrebnú výbavu.
Obec Budmerice v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi trvalo zlepšu-
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je popri materiálno-technickom vybavení zboru aj podmienky garážovania,
uskladnenia techniky a sociálneho vybavenia priestorov. V rámci rekonštrukcie budovy požiarnej zbrojnice zriadili
toalety, nové vykurovanie, opravili strechu, vybudovali parkovisko. Ešte budú
vymenené brány a časť okien.
Ku dňu osláv storočnice dobrovoľného hasičského zboru v Budmericiach
v sobotu 2. júla 2016 bude všetko pripravené k posviacke vynovenej zbrojnice.
Od nej bude sprievod pokračovať k pomníku sv. Floriána, patróna hasičov, ktorého si uctíme položením vencov, a ďalej
sa odoberieme k areálu penziónu Lindava na Jabloneckej ulici. Tam bude slávnostný kultúrny program, výstava rôznych druhov hasičskej techniky, ukážky
likvidácie požiarov a záchranných prác,
ktoré predvedú dobrovoľní hasiči.
Do histórie DHZ Budmerice bude
nezmazateľne zapísaný 15. december 2015, keď nám podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák
osobne priviezol krásne zrepasovanú cisternovú automobilovú striekačku
TATRA 148 CAS 32. Táto udalosť veľmi potešila všetkých našich príslušníkov a určite pritiahne do našich radov aj
ďalších šikovných záujemcov o činnosť
dobrovoľného hasiča.
(ib)
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Seniori sebe
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Budmericiach vďaka podpore obce môže aktívne zapájať svojich členov do rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, zmysluplného prežívania
voľného času.
O bohatej, pestrej činnosti seniorov v našej obci sme už
viackrát písali. Aby ju mohli rozvíjať, k tomu je nevyhnutné
zdravie. Preto každoročne organizujú výlety za zdravím formou viacdňových regeneračných pobytov v kúpeľoch Nimnica. Vlani nevynechali ani návštevu termálneho kúpaliska
v Horných Salibách.
V novembri vymenili osamelé posedávanie pred televízormi za tradičný Čaj o piatej v kultúrnom dome. Nebol tam
však len chutný čaj – hostia mohli ochutnať oku lahodiace
slané pečivo na dni všedné i sviatočné, ktoré šikovné členky doma upiekli.
Zúčastnili sa spomienky na padlých vojakov vo svetových
vojnách v Deň vojnových veteránov ako spoluorganizátori
tejto akcie pri pomníku na cintoríne. Koniec roka už po štvrtý raz mnohí strávili v spoločnosti mladých, starších či starých spoluobčanov v kultúrnom dome na Batôžkovom Silvestri. Pri bohatom výbere jedla a pitia, ktoré priniesli účastníci oslavy konca roka, i príjemnej hudbe veselá nálada po
parádnom polnočnom ohňostroji a vzájomných vinšovačkách šťastného nového roka trvala takmer do rána.
Nezabúda sa ani na jubilujúcich vrstovníkov. S veľkou kyticou a darčekom zablahoželali k osemdesiatke pani Zden-

ke Zornanovej a strávili s ňou, klientkami a zamestnankyňami príjemné chvíľky v spomienkach na mladé roky.
Na podujatie Zóna bez peňazí každý, kto mal doma niečo nazvyš, čo už nepoužíval, priniesol do kultúrneho domu,
aby knihu, ošatenie, obuv či hračky mohli využiť ďalší. Samozrejme, neboli tu v obehu žiadne peniaze. Bola to dobrá,
veľmi užitočná akcia.

(dd, mb)

Dokonalý súmrak alebo
Budmerické inšpirácie
Takýto názov má ďalšia kniha z vydavateľstva Matice slovenskej obsahovo prepojená s Budmericami, ktorá v tomto roku obohatila knižný trh. Bohuš Bodacz, zostavovateľ súboru sviežich próz, básní a esejí
sedemnástich autoriek a autorov, tu predstavuje príbehy inšpirované prostredím Domova slovenských spisovateľov – Budmerickým
kaštieľom a jeho okolím. Táto kniha je svojím
spôsobom pokračovaním publikácie spred
dvoch rokov od autora Juraja Šeba s názvom
Budmerice. Zachytáva spomienky a príbehy mladšej generácie spisovateľov z obdobia
poslednej tretiny fungovania Domova slovenských spisovateľov. Sú to všetko texty aktuálne, súčasné, s autobiografickými vsuvkami
a autentickými názormi na atmosféru starobylého kaštieľa, ktorú osviežovali pobyty literátov rôzneho vekového
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a názorového razenia. Ako duch domova literatúry zapôsobil napríklad na známeho reportéra, esejistu, spisovateľa literatúry faktu Jána Čomaja?
„Budmerický kaštieľ bol pre mňa naďalej palácom, pred akým mávam bázeň. A hoci som sa
v ňom raz – dvakrát do roka ocitol, moju utkvelú
predstavu takéto návštevy len potvrdzovali – boli
to totiž napospol slávnostné príležitosti, rozličné
odovzdávania cien, pravidelne národná cena literatúry faktu, pomenovaná po Vojtechovi Zamarovskom. Zväčša som bol v hľadisku ako jeden z účastníkov, vari dvakrát som mal povinnosť predniesť laudácio poctenému kolegovi
a raz dokonca sám prebrať toto uznanie“.
Toto poučné, no vďaka mnohým príspevkom i zaujímavé prozaické dielo nájdete vo všetkých väčších kníhkupectvách i v našej obecnej knižnici. 
(mb)

O živote v Budmericiach

1/2016

Z histórie
Pripomíname si 205. výročie
narodenia Juraja Holčeka

Nositeľ Božieho
slova i dobrých rád
Bolo to 5. apríla 1811, keď sa v mlynárskej rodine Holčekovcov v Pudmericiach narodil prvý syn. V ten deň ho aj pokrstili. Krstnými rodičmi Juraja Holčeka boli zelenečský mlynár Vavrinec Ebner a manželka Terézia. Prvé správy o Holčekovcoch v Budmericiach sú známe už zo 70. rokoch 18.
storočia. Do Budmeríc prišli z Dubovej a boli tu obľúbení.

Rodný dom J. Holčeka
Juraj v rokoch 1817 – 1823 navštevoval Pudmerickú základnú školu, kde ho učil František Rak, ktorý bol okrem učiteľa aj rektor, organista, obecný notár a zapisovateľ. Keď
Holček vyštudoval v Modre Normálku, rodičia ho poslali do
Bratislavy, aby si osvojil nemčinu, a do Komárna vzdelávať
sa v maďarčine. Vyštudoval osem tried piaristického gymnázia v dnešnom maďarskom meste Segedíne a vstúpil do rehole piaristov. Na kňazské štúdiá do seminára v Trnave ho
nechceli prijať. Preto tri ročníky teológie študoval externe,
musel si platiť ubytovanie, stravu a na prednášky chodil ako
laik. Za riadneho študenta teológie ho prijali až do 4. ročníka.
Za kňaza bol vysvätený 30. septembra 1835 a stal sa administrátorom v Kostelci pri Ostrihome. Tamojšieho farára zastupoval až do konca roku 1835, keď začal pôsobiť ako kaplán v
Majcichove. Tam dlho nepobudol a už koncom januára v roku
1836 nastúpil ako administrátor do Jablonice, kde začal stavať školu. Po roku bol však preložený do Trstína (vtedy Nadáš)
a tam zotrval šesť a pol roka. Od roku 1843 pôsobil na fare vo
Veselom pri Piešťanoch a od roku 1848 v Ohaji. Za jeho pôsobenia bola postavená nová škola v Ohaji a vo filiálke Hul bola
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rozšírená. Od r.
1865 pôsobil v Jasovej, kde v roku
1869 zomrel a je
tam pochovaný.
Literárne prispieval do mnohých novín a časopisov ako Slovenské národné noviny, Cyrill
a Method, Katolícke noviny, Obzor, Pešťbudínske vedomosti, Priateľ školy a literatúry, Sion, Slovenské noviny, Orol Tatranský. Bol zanietený včelár a ovocinár.
Náš rodák bol významným človekom, ktorý bol vždy tam,
kde sa lámali dejiny. A nielen to. On menil myslenie a činy ľudí
k dobrému, pokrokovému a správnemu. Nebál sa zastať slovenčinu a Slovensko, a preto si aj po toľkých rokoch tento
kňaz, pedagóg, publicista, národný buditeľ, ovocinár a pokrokový včelár zaslúži našu úctu. Vieme, že mal až 100 úľov.
Vdp. Imrich Kováč pôsobiaci v Radave sa vyjadril o Jurajovi Holčekovi takto: „Bol jeden z tých, ktorí urobili revolúciu
vo včelárstve. Neboli cukrárne, neboli cukrovary, takže v každom dome boli nejaké včely kvôli sladidlu a všade, kde boli
kostoly, museli byť včely kvôli vosku. Včelári brali med tak, že
včelár išiel do včelína, poťažkal úle a ktoré boli najťažšie – tam bolo najviac
medu – včely vydusil, a
keď už boli mŕtve, tak mohol ten plát zobrať vedľa a
ten med vytočiť... Státisíce
rokov každý včelár na svete každý rok najlepšie včely zabíjal... Až jeden poctivý kňaz v Nemecku zistil, že včely sú ochotné prispôsobiť sa tomu, aby im Holčekovskú tradíciu včelárzobral med a nemusel ich stva v Budmericiach už dlhé
zabiť. Holček sa to dozve- roky udržiava Ladislav Cibula
del a spravil najväčšiu včelársku slávnosť na svete; zvolal všetkých včelárov, ktorých
poznal, a všetko im predviedol... Dnes už sú na celom svete rámiky, všade sa to osvedčilo... Hoci toto nebolo náplňou
jeho práce, ale Holček čo robil, robil dôkladne.“ Citát zapísaný Jankou Slobodníkovou v novinách Chýrnik 9. roč./č. 6
(ak), Zdroj: http//budmerice.net
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Príroda

Hady a jašterice
Každoročne sa s prichádzajúcou jarou prebúdzajú aj hady a jašterice žijúce v našom okolí. Celú zimu spali a teraz, počas teplejších dní, sa s nimi môžeme stretnúť častejšie aj v našej záhrade. Tieto stretnutia sa pre
nich končia často tragicky, keďže veľa ľudí má z nich zbytočné obavy. V tomto článku by sme vám chceli priblížiť, prečo ich nepokladať za hrozbu, ba naopak, treba ich ochraňovať.
Široko-ďaleko v okolí našej dediny nežijú jedovaté
hady. Náš jediný na Slovensku žijúci jedovatý had – vretenica severná, sa vyskytuje, ako už z jej mena vyplýva, len v severnej časti Slovenska. U nás sa s ňou v žiadnom prípade
nemôžete stretnúť. V okolí dediny žijú len neškodné užovky, ktoré nedokážu ublížiť ani malému dieťaťu.

Užovka stromová

Z hadov žijúcich v okolí sa najčastejšie stretneme
s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi vzácna,
preto by sme ju mali chrániť. Naše záhrady navštevuje
kvôli lovu myší a potkanov.

Užovka obojková

V okolí vodných plôch sa vyskytuje užovka obojková.
Jej typickým znakom je polmesiačik žltej farby na konci
hlavy, výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu.
Živí sa žabami a výnimočne slabými alebo chorými rybami, a tak jej môžeme dať aj pomenovanie doktor riek.
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Užovka fŕkaná

Užovka fŕkaná je typický príklad hada, ktorého ľudia
pokladajú za škodlivého, ale opak je pravdou. Mnoho
rybárov si myslí, že im “vyžiera“ ryby v rybníkoch a loví
poter. Pravda je taká, že aj keď sa užovka fŕkaná živí
rybami a žabami, jej lovecké schopnosti sú obmedzené. Nedokáže uloviť zdravú a silnú rybu. Jej potravu tvoria choré alebo zranené ryby. Vďaka tomu zabraňuje šíreniu chorôb a epidémií v rybníkoch rovnako
ako užovka obojková.

Užovka hladká

Výnimočne môžete v dedine stretnúť aj užovku hladkú. Táto kresbou pripomína vretenicu, a preto ju ľudia často prenasledujú. Táto naša najmenšia užovka je však úplne neškodná. Loví malé myši, jašterice
a sem-tam aj malé hady.
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1/2016

Príroda
Žiaden z hadov žijúcich v okolí, ale ani v Malých Karpatoch a Podunajskej nížine, nie je nebezpečný pre človeka
a dokonca ani pre jeho domáce zvieratá. Ich prenasledovanie je preto bezdôvodné a často dôsledkom nezmyselných
predsudkov. V stredoveku naši predkovia Slovania uctievali

kult “hada gazdu“. Znamenalo to, že každý správny gazda
mal v stodole alebo na povale hada (najčastejšie užovku
stromovú). Pomáhala im v chytaní myší a potkanov, ktoré
im ničili úrodu a prenášali choroby. Dokonca sú v kronikách
zaznamenané prípady, kedy si ich susedia navzájom kradli.

V okolí našej dediny môžeme stretnúť 3 druhy jašteríc.

Jašterica zelená

Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne v okolí vinohradov.
Živý sa hmyzom a výnimočne aj malými myšami. Ohrozuje ju hlavne nadmerné
používanie chemikálií vo vinohradoch.

Slepúch lámavý
Jašterica krátkohlavá

Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky, kopy kameňov a konárov
v našich záhradách. Často kladie vajíčka do piesku. Živí sa hmyzom.
Jašterice sú v dedine, okrem chemikálií, ohrozované aj
túlavými mačkami, a tiež sliepkami.
Všetky hady a jašterice sú zákonom prísne chránené a za ich zabitie alebo ublíženie nám môže byť vyrubená pokuta až do výšky 1 840 EUR. Ich zákonná ochrana svedčí o tom, že sú vzácne a treba ich, rovnako ako iné
zvieratá, chrániť. Tak, ako si vážime lastovičky, lebo chytajú hmyz, mali by sme si vážiť aj jašterice a hady ako našich
pomocníkov.

1/2015 						

Slepúch lámavý je jašterica, ktorá vyzerá
ako had. Nemá však nohy a živý sa slizniakmi a vlhkomilným hmyzom škodiacim hlavne záhradkárom.

Ľudia cestujú do tropických krajín a platia nemalé peniaze, aby takého exoticky vyzerajúce zvieratá videli. My ich tu
máme, tak si ich vážme a ochraňujme ich.
Ak by ste aj napriek týmto informáciám mali obavy, keď
sa stretnete s plazom vo svojej záhrade, zavolajte na kontakty, ktoré nájdete na webovej adrese http://plazyunas.com/
kontakt/, kde vám poradia, ako v danej situácii postupovať.
Viac informácií nájdete na www.plazyunas.com
Text a foto: Milan Kanya
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Z histórie

Tajomný kľúč z Fančala
V priebehu archeologického výskumu Juraja Žudela a Beáty Egyházy-Jurovskej (1971–1976)
v extraviláne obce Budmerice na Fančale boli objavené základy románskeho kostolíka s neobvyklou hranatou apsidou a s cintorínom. Medzi nájdenými artefaktmi bol aj gotický kľúč zo 14. storočia (viď obr.). Kto vie, čo sa ním odomykalo? V stredoveku si ľudia chránili svoje príbytky, ale aj
rôzne veci uložené v truhliciach. K najvýnosnejším remeslám v stredoveku patrili kováčstvo a zámočníctvo. Práve zámočníci zhotovovali zámky s komplikovanými mechanizmami, ku ktorým bol
jeden nevymeniteľný kľúč. Obec Fančal (tresterra Fonchal) je podľa prvej písomnej zmienky datovaná do roku 1291. Jej obyvatelia najviac trpeli v časoch, keď lúpežní rytieri z Lefantoviec mali
obec v prenájme. V polovici 16. storočia Fančal zanikol. 
(ak)

Viac sa dočítate v článkoch:

Zaniknutá stredoveká dedina Fančal. Archeologia historica 6, 513 – 519, rok 1981,
Zaniknutý románsky kostol s cintorínom v Budmericiach, okr. Bratislava
– vidiek. Zbor. SNM – História 20, 39 – 65, rok 1981, Zisťovací archeologický výskum
v Budmericiach, okr. Bratislava – vidiek. Zbor. SNM – História 16, 55 – 90, rok 1976,
Archeologický výskum v Budmericiach, Vlastivedný časopis XXIV, 89 – 90, rok 1975.

Viac tolerancie

a vzájomnej ústretovosti
Kvalita života každého z nás v obci je ovplyvnená aj medziľudskými vzťahmi, ako sa správame medzi sebou
a k svojmu okoliu.

Takmer denne sa stretávame s porušovaním Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie verejného priestoru na území obce Budmerice. Parkovanie v obci je nielen vecou slušnosti voči chodcom, mamičkám s kočíkmi, starším ľuďom, ale aj povinnosťou občana dodržiavať platné obecné nariadenia a s nimi súvisiace všeobecné predpisy. Auto na chodníku môže stáť vtedy,
ak vodič nechá po zaparkovaní voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 metra. Pri zastavení a státí na okraji cesty je nutné
dodržať voľný prechod v každom smere v šírke najmenej 3
metre. Je to dôležité pre bezpečnosť chodcov, údržbu ciest
a najmä pri väčších spoločenských akciách v areáli parku a
v kultúrnom dome. Vtedy je lepšie pre miestnych občanov
prísť peši, alebo zaparkovať auto trochu ďalej.
Pri parkovaní v blízkosti školy by bolo vhodné, aby vodič v rannom čase po vysadení školáka z auta svoje vozidlo
neotáčal, ale pokračoval ulicou od Obecného úradu v smere do Hliníka.
Vodičom neodporúčame jazdiť po komunikácii do Vištuka s ťažšími osobnými a nákladnými vozidlami z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu mosta pri futbalovom ihris-
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ku vo Vištuku. Je v dezolátnom stave, hrozí mu rozpadnutie
a obec na jeho opravu nemá prostriedky.
Ďalším neduhom v našej obci sú náletové dreviny, ktoré
pri plotoch často prerastajú aj do susedných záhrad a mnohokrát kazia vzhľad na verejných priestranstvách. Nekosená burina sa rozmnožuje a semená vietor prenáša na okolité pozemky. Preto sa v rámci jarného upratovania pokúsme
ošetriť stromy, kríky, odstráňme náletové buriny, vyvezme
biologický aj ďalší odpad na zberný dvor. 
(dd)
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Doprava

Pre bezpečnosť chodcov
a motoristov
V obci Budmerice pribudlo nové zvislé a vodorovné dopravné značenie.

Uzavrel sa pôvodný vjazd a výjazd
na parkovisko a hlavnú cestu Modranská, čím vzniklo 21 kolmých parkovacích
miest. K dispozícii je novovybudovaný
vjazd a výjazd s ostrovčekom, so značkami STOP, ZÁKAZ ODBOČENIA VPRAVO
s dodatkovou tabuľou pre nákladné
vozidlá okrem dopravnej obsluhy, ktorý je teraz pre vodičov prehľadnejší
a zároveň bezpečnejší ako pôvodný.
Pri obchode CBA pribudli dve vyhradené státia pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a jedno parkovné miesto pre zásobovanie. Podobne aj pri miestnej cukrárni
a pohostinstve.
Pri budove jedálne pribudol vyznačený
pás so 4 pozdĺžnymi státiami, náprotivný
chodník lemuje žltá čiara – zákaz zastavenia a státia vozidiel. O kus ďalej je vyznačená zastávka autobusu. Tento úsek cesty od začiatku vyznačenej žltej čiary určuje značka Jednosmerná premávka
až po značku STOP na križovatke. Vzniklo tu 24 parkovacích miest, z toho dve
miesta pre vozidlá osôb s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a jedno
pre autobus. V pridruženom priestore je
vyhradené miesto pre bicykle, kde bude
v blízkej dobe osadený prístrešok.

Na hlavnej ceste Modranská je tiež novo
označená zastávka autobusov v oboch
smeroch, do Trnavy a Modry, vyznačený
priechod pre chodcov, chodník s obrubníkmi s položenou zámkovou a špeciálnou
dlažbou pre orientáciu nevidiacich až po
križovatku v smere do obce Báhoň.
Nové dopravné značenie je od kultúrneho domu v smere k obecnému úradu,
kde sú vyznačené pozdĺžne a kolmé parkovacie miesta a tiež zákaz zastavenia
a státia vozidiel nástrekom žltej farby.
Pri základnej i materskej škole sú vyznačené priechody pre chodcov a osadené zvislé dopravné značky, rovnako aj pri
penzióne Lindava. Pri bytových domoch
na Špicovom sú vyznačené parkovacie
miesta na novovybudovanom parkovisku.
Obec bude dopravné značenia ďalej
dopĺňať a v budúcnosti chce vybudovať
sieť informačných a smerových tabúľ, ktoré budú slúžiť pre lepšiu orientáciu obyvateľom i turistom. Tieto tabule zároveň ponúknu informácie o obci, jej histórii, zaujímavostiach a pamiatkach.
Je dôležité, aby sme spomenuté dopravné značenia rešpektovali a navzájom
sa tolerovali. Pretože aké prostredie si
sami vytvoríme, v takom budeme žiť.
(ph)
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Budmerický turistický chodník
Na návrh Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach a obce Budmerice bol pred časom schválený jediný, oficiálne registrovaný turistický chodník z Budmeríc na Pílu. Administratívne spracovanie žiadosti,
zhotovenie tabuliek, stĺpiky aj ich osadenie zabezpečila obec Budmerice. Miestny odbor Matice slovenskej
vyznačenie chodníka navrhol a pomohol organizačne. Skúsený značkár a turista pán Milan Ružek z Modry ho
sám vyznačil a zaslúžil sa, že ho máme. Ďakujeme aj za mostík cez potok.
Nový turistický chodník vedie po tmavozelenej značke od autobusovej zastávky na námestí Rudolfa Fabryho (vid. obrázok), pokračuje po ulici Juraja Holčeka,
odbočí vľavo ku kultúrnemu domu popri národopisnom
múzeu Budmerická izbička a ďalej po ulici Jána Rášu
smerom k prírodnej rezervácii Lindava. Na konci ulice
je možné urobiť v ceste prestávku a odbočiť vľavo, kde sa
dá prejsť do anglického parku a k Budmerickému kaštieľu. Ten je pre verejnosť prístupný cez víkendy od 10.00 do
15.00 hod. so vstupmi každú hodinu. No ak chcete pokračovať ďalej od konca ulice Jána Rášu po úzkej ceste k horárni v lese Lindava, značka vás ešte pred horárňou povedie na lesný chodník, lávku cez potok Gidra, ktorý tečie
v hlbokom kaňone. Cez lávku prejdeme na lesný chodník
vedúci popri rybníkoch. Z hrádze športového rybníka sa
môžete pokochať výhľadom na Malé Karpaty, ktoré sa zrkadlia na vodnej hladine. Na nej zvyčajne plávajú divé kačky, labute a iné vodné vtáctvo. Rybník je rajom pre športových rybárov. Po tomto zastavení pokračujeme po ces-

te cez chatovú osadu, ktorá je vedľa prírodnej rezervácie
Lindava chráneným územím európskeho významu. Chránené sú tam živočíchy, rastliny aj hmyz. Poľná cesta pokračuje vedľa hydinárskej farmy k asfaltovej ceste vedúcej do Častej a v opačnom smere na rázcestie pod Pílou a na Dubovú, kde môžete pokračovať na hrad Červený Kameň po inej turistickej značke. Spoločným úsilím
všetkých, menovaných aj nemenovaných, sa môže tento chodník využívať na pešiu turistiku pre domácich i návštevníkov.
Pre cykloturistov vyznačil Bratislavský samosprávny kraj
v rámci projektu Bránami mesta Modry celkovo 83,7 km
cyklotrás v okolí Modry. Väčšia časť vyznačených cyklotrás
je situovaná v pohorí Malých Karpát v blízkosti mesta Modra a niektoré z nich sú vyvedené až na hrebeň Malých Karpát do sedla Hubalová a Čermáková lúka. Zvýšila sa tak úroveň cyklodopravného vybavenia a sprístupnilo sa viac ako
dvadsať malokarpatských prírodných a kultúrnych turistických atraktivít. 
(ak)

Veľká cena Slovenska v karate

Koncom februára sa v Bratislavskej Hant Aréne konal 36. ročník Veľkej ceny Slovenska v karate. Na turnaji sa
zúčastnilo 990 štartujúcich zo 147 klubov z 18 európskych krajín. Súbežne sa pretekalo na siedmich zápasiskách
od rána až do večera.
V nedeľňajšom programe štartovala v kumite aj Sonička Študencová. Pokúsili sme sa jej vytvoriť čo najlepšiu atmosféru pred štartom, aby bola v čo najväčšej pohode. Katka s Adamkom sa starali o jej rozcvičenie a povzbudenie. Sonička bojovala zo všetkých síl a snažila sa podať kvalitné výkony. Napokon obsadila 3. miesto a z veľkého medzinárodného
turnaja si priniesla veľmi pekný pohár, medailu, diplom a ďalšie cenné skúsenosti. Blahoželáme, Sonka!
Ocenenie Najúspešnejší pretekár získala Soňa Študencová, Najúspešnejší tréner Katka Setnická. Za obetavú trénerskú činnosť si ocenenie odniesol Miroslav Ürge.
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Krásne jubileum 95 rokov oslávila 2. apríla 2016 najstaršia
občianka Budmeríc pani Mária Rášová. K ucteniu jej dlhého,
statočnou prácou naplneného života jej zagratulovali starosta obce Jozef Savkuliak spolu s vedúcou Centra sociálnych
služieb Štefániou Rampachovou so želaním pevného zdravia do ďalších rokov.

Narodili sa
December 2015
Filip Krchnák
Tereza Tvarožková
Elena Zajacová
Matúš Langoš
Alice Fraňová

2016
Michal Beňo
Ľudmila Zetochová
Michal Bednárik
Nina Rebeka Kevická
Dávid Surový
Mia Pavlíková
Lukáš Krajčovič

Opustili nás
December 2015
Mária Vráblová
Ladislav Oškera ml.
2016
Mária Chynoradská,
92-ročná
Ing. Pavol Gbelský, 50-ročný
Vlasta Kuglerová, 64-ročná

Ľudmila Chalamová,
75-ročná
Serafína Menyhartová,
90-ročná
Mária Račková, 72-ročná
Mária Michálková, 75-ročná
Jolana Uhlířová, 79-ročná
Mária Horváthová, 66-ročná

MÁJ

Kam za kultúrou
6.

Malokarpatský slávik 2016, výberové kolo
Kultúrny dom v Budmericiach

7.

Malokarpatský slávik 2016, finále
areál kaštieľa v Budmericiach

7.

Budmerická fazulovica
areál kaštieľa v Budmericiach

JÚN

20.-21.

JÚL

Minuloročný
vianočný Štedrý deň bol
pre rodinu pána Ladislava Oškeru, príbuzných, známych, spolupracovníkov z obecného úradu a pre miestnych poľovníkov neuveriteľne smutný. Na pietnom mieste posledného odpočinku sme sa
s ním naposledy rozlúčili, vzdali mu poctu za jeho statočnú, obetavú prácu pre rodinu a pre spoluobčanov. Ako zamestnanec
obecného úradu si v období piatich rokov vzorne plnil
všetky pracovné úlohy na rôznych úsekoch obecných
služieb. Vďaka jeho všestrannosti a šikovnosti sme sa
na neho mohli spoľahnúť, či už ako vodiča osobného
a nákladného vozidla, alebo pracovníka čistiarne odpadových vôd a zberného dvora. Bol autoritou pre terénnych pracovníkov obecného úradu, vedel zorganizovať prácu sebe aj im. Vždy bol skromným, pracovitým človekom. Poznali sme ho, ľudovo povedané, ako
veľkého pracanta, ktorý bol ochotný pomáhať všade
tam, kde to bolo potrebné a pre obec užitočné aj mimo
pracovného času na obecných podujatiach. Pritom
nikdy neodmietol pomoc priateľom ani ostatným občanom s rôznymi prácami. Oceňovali sme jeho priateľskú,
dobrosrdečnú povahu, lásku k manželke a k deťom.
Jeho druhým životom bolo poľovníctvo. Nikto
z jeho poľovníckych kolegov sa nemohol zmieriť s tragickou skutočnosťou, že práve na Vianoce, keď každý poľovník ide do revíru zakŕmiť zver a potom sa venovať rodine, si Lacko túto povinnosť už splniť nemôže. Od mladosti mal hlboký vzťah k prírode a jeho životný sen sa naplnil pred necelými tromi rokmi, keď
sa stal právoplatným členom Poľovníckeho združenia
Topoľ Budmerice v rodnom chotári. Nikdy nepotreboval príkazy, čo treba robiť, vždy urobil, čo bolo potrebné. Aj počas krátkej zákernej choroby, ktorej sa
nechcel poddať, stále túžil ešte mnohokrát prejsť po
krásnom kúsku rodnej zeme, ktorú mal tak rád. Zákon života a smrti však nepozná hranice, vyberá si
krutú, predčasnú daň aj u človeka, ktorý bol optimistom, bral život s úsmevom a s dobrou náladou, priateľstvom k iným ľuďom. Ďakujeme a nezabúdame.
Starosta obce, zamestnanci obecného úradu,
poslanci obecného zastupiteľstva a členovia
PZ TOPOĽ Budmerice.

Spoločenská kronika

Dni otvorených pivníc MVC
Pivnice vinárov, Budmerická izbička

18.

Súťaž vo varení Halászlé
Poľovnícky areál Barina

2.

Oslava založenia Dobrovoľného
hasičského zboru Budmerice
areál penziónu Lindava

5.

Cyrilo-metodské slávnosti v Budmericiach
kostol Povýšenia Sv. kríža v Budmericiach

15. - 17.
AUG.

Odišiel kolega,
priateľ, dobrý človek

6.

Kasiopeafest, 4. ročník
areál kaštieľa v Budmericiach
Súťaž vo varení guláša
Budmerice
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Obec Budmerice v spolupráci s BSK a SNM – Múzeum Červený Kameň
a Partia fazulových nadšencov VÁS POZÝVAJÚ NA SÚŤAŽ
vo varení fazuľovej polievky – FAZULOVICE

BUDMERICKÁ
FAZULOVICA

2016

7. mája 2016 od 10:00 do 22:00
Areál kaštieľa v Budmericiach

Podujatie sa koná za každého
počasia. 4,50 € za misku,
lyžicu, ochutnávky súťažných
fazuľovíc, chlieb a servítku.

Prihlášky
treba doručiť do
3. 5. 2016

PROGRAM SÚŤAŽE

KULTÚRNY PROGRAM

08:00 Prezentácia, rozmiestnenie
tímov do priestoru, spoločné
fotografie a zakladanie ohňov
09:00 Štart – tímy súťažia podľa
určených pravidiel
12:30 Fazuľovicu hodnotí odborná
porota a verejnosť odozdaním
náramku súťažiacemu tímu.
14:00 Vyhodnotenie súťaže
a odovzdanie cien majstrom
a tímom.

10:00
11:00
12:00
13:00

Moderuje Janko Sklenár
Hlavný porotca: Robo Bódiš

výstava veteránov RETRO AUTO MOTO VELO
Folklórny súbor OBSTRLEZE (Pezinok)
Backovci (Jablonec)
Siláci Strongmen DS

14:00 Vyhlásenie výsledkov (odovzdávanie cien)
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
16:00
18:30
20:00

Dračice (tanečné vystúpenie)
Folklórny súbor Viničiar
Tanečný krúžok CVČ
Malé škôlkárky (tanečné vystúpenie)
Jadranka
Malokarpatský slávik – Finále
Samo Tomeček so skupinou
Skupina Jano (Budmerice)

SPRIEVODNÝ PROGRAM

prehliadka kaštieľa • výstava veteránov RETRO AUTO MOTO VELO • ukážka našich požiarnikov
• maľovanie na tvár • jazda poníkom • jazda konským povozom • kováčske a rezbárske práce •
cukrová vata • dubovské scískanice a lokše • osúchy • občerstvenie • stánky s predajom rôznych
remeselníckych prác • prezentácia a predaj vína budmerických vinárov • kreatívny workshop pre deti
• výstava malých zvieratiek • ukážky majstrov v stromolezení • divadielko Nely Dušovej

In�ormácie: www.budmerice.sk • 0905 387 813 • www.budmerice.net
PARTNERI:

DESTINAČNÝ
PARTNER:

Výťažok z dobročinnej tomboly podujatia bude
venovaný pozostalej rodine Lacka Oškeru.

Voľby do Národnej rady SR
5. marca 2016

Ako sme volili v Budmericiach
Politická strana
SMER-SD
OĽANO-NOVA
SAS
ĽS NAŠE SLOVENSKO
SME RODINA
SNS
SIEŤ
KDH
MOST-HÍD

Odovzdaných
hlasov v %
27,42
14,19
13,82
10,36
9,46
7,66
4,95
3,75
2,70

Slovensko
v%
28,28
11,02
12,10
8,04
6,62
8,64
5,60
4,94
6,50

Voľby sa uskutočnili vo dvoch volebných okrskoch.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov celkom: 1 983. Počet voličov zúčastnených na voľbách: 1 348 = 67,97%, Slovensko 59,11%. Počet
platných odovzdaných hlasov spolu: 1 331.

Si mladý, máš vek nad 18 rokov
a chuť “priložiť ruku k dielu“?
Záleží Ti na zlepšovaní a udržiavaní
životného prostredia v našej obci?
starostlivosť o verejnú zeleň, údržba verejných
priestranstiev

Podporuješ myšlienku zviditeľnenia
našej obce formou kultúrnych
podujatí?
pomoc pri organizovaní podujatí

Nebrániš sa brigádnickej činnosti?
Potom si to práve Ty,
na koho v Budmericiach čakáme!
Obecný úrad Budmerice, 900 86 Budmerice 534, tel.: 033/6448191
e-mail: obecbudmerice@gmail.com

Postupné zmeny v systéme triedeného zberu odpadov
Nový zákon o odpadoch prináša od 1. júla 2016 zásadnú zmenu v oblasti zberu a likvidácie separovaného odpadu.
Prenesením zodpovednosti na súkromné firmy a výrobcov mala by obec ušetriť doterajšie náklady za triedený zber,
avšak aká bude realita sa presvedčíme až na konci roka 2017. Okrem financovania musia výrobcovia šíriť osvetu
a vzdelávanie ľudí v oblasti separovania odpadu.
Naša obec má v súčasnosti zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zbere a likvidácii so spoločnosťou Natur-pack, a. s.,
Bratislava. Zatiaľ bude triedený zber fungovať ako doteraz, okrem zberu pneumatík. Tie už nemožno odoberať v zbernom
dvore. Povinnosť bezplatného odberu je prenesená na distributérov pneumatík a servisy, ktoré vykonávajú výmenu
pneumatík bez ich predaja. O zmenách v systéme triedeného zberu budeme priebežne informovať miestnym rozhlasom,
výveskami na úradnej tabuli, webovej stránke obce a v Budmerických zvestiach. Väčšie množstvá odpadu je potrebné
nahlasovať poverenému pracovníkovi zberného dvora Michalovi Haršánymu, tel. č. 0905 387 814.

Otváracie hodiny počas letného času (apríl – október) v stredu a v sobotu od 9.00 do 17.00 hod.
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